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De gemeenteraad van Horst aan de Maas werd woensdagavond 3 september voor het eerst openbaar bijgepraat over de ontwikkelingen rondom cultureel centrum
’t Gasthoês in Horst. Wethouder Ger van Rensch sprak met hen over het idee van een nadrukkelijke samenwerking tussen ’t Gasthoês en Herberg de Troost, het cultuurcollectief
rondom Jack Poels en Tren van Enckevort.

Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Voltaweg 9, Maasbree  T 077 465 37 01  I www.beukenkozijn.nl

deuren voor, die mensen uitnodigen.”
In het nieuwe plan komt men door
die royale entree bij een grandcafé,
een theaterzaal met 350 plaatsen
en een filmzaal waar bijvoorbeeld
documentaires getoond worden. Deze
zou in de monumentale kapel komen.
Het plan spreekt over een terras,
ontmoetingsplaatsen en ruimte voor
verenigingen. Ook is er plaats voor
herdenkingsbijeenkomsten.
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Daarnaast is er ruimte voor
zelfstandige horeca in ’t Gasthoês.
Dat vormt volgens Ger van Rensch geen
bedreiging voor het horecaplein in
Horst-centrum. “Als het goed is, geeft
het nieuwe Gasthoês een boost aan
het centrum en trekt het ook een ander
publiek. We trekken niet mensen van
het Wilhelminaplein weg, maar we
halen er theaterbezoekers bij.”
Lees verder op pagina 02
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Onder de titel Herberg ’t Gasthoês
heeft het College van B&W
onderzoeksbureau CMN laten kijken
of een grondige verbouwing van
’t Gasthoês en een nieuw concept
het cultureel centrum de impuls kan
geven waar de wethouder zo naar
zoekt. “We konden voor een paar
ton verbouwen, maar dan verbeter
je het gebouw alleen iets. Je geeft
het niet echt een nieuwe impuls”,
legt wethouder Ger van Rensch uit.
Hij wil ’t Gasthoês met het plan naar
de 21e eeuw tillen. “Daarvoor moeten
we het concept veranderen en een
nieuwe trek creëren. Herberg de Troost
geeft ’t Gasthoês een couleur locale,
zorgt voor een plus op het plan.”
De gemeente wil het gebouw
handhaven, met name vanwege
de monumentale gevel en kapel.
Maar de entree, een doorn in het
oog van de wethouder, wordt in de
plannen wel drastisch veranderd.
“Ik stel me grote, openslaande

O

26

APPEN

pagina

CH

‘Een speel
plekfunctie
én voor
breed
publiek in
teressant’

Plan Herberg ’t Gast
hoês gepresenteerd

DS

17

URO AAN
.- E
BO

pagina

15

‘Deze
editie is
voor de
echte
wande
laars’

J

pagina

Zondag 7 september open van 11.00 - 17.00 uur

02

nieuws

04
09

Vervolg voorpagina

Plan Herberg ’t Gasthoês gepresenteerd
”Natuurlijk is het niet helemaal vrij
van concurrentie, maar meer leven kan
het horecaplein ook ten goede komen.”
Bouwstenen van het plan zijn
onder andere de verhuizing van
Omroep Reindonk en BiblioNu naar

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Aardbeienland
gehele oplage
Witgoed & van Bontewas
gehele oplage
Stichting Kasteel Huys ter Horst
alleen in Horst

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren

het gebouw. Ook verenigingen als de
Koninklijke Harmonie van Horst zijn
belangrijk om de begroting rond te
krijgen. Er zijn nog geen definitieve
afspraken met mogelijke gebruikers
gemaakt. Pas als de raad met het eer
ste idee van het college instemt, wor
den verdere gesprekken gevoerd. Een
risico dus. Kunstencentrum Jerusalem
heeft bijvoorbeeld vanwege bezuinigin
gen al aangegeven een ‘afwachtende
houding’ te hebben en niet zeker te
weten of zij terugkeert in het nieuwe
pand. “We moeten die bouwstenen zo
stapelen dat het niet instort als er één
wegvalt. Maar als vijf gebruikers niet
willen, dan wordt het een probleem”,

geeft Van Rensch toe.
De exploitatie, waar de gemeente
nu jaarlijks 450.000 euro op toe moet
leggen, moet met de plannen ook
verbeteren. “Bij voorkeur wordt dat
minder, maar zeker niet meer.” In een
ideale situatie wil Van Rensch op een
bijdrage van twee ton per jaar voor de
culturele invulling van het programma
uitkomen. Om dat te bereiken, ziet
CMN onder andere mogelijkheden
voor een stichting Vrienden van
Herberg ’t Gasthoês, die zouden
kunnen helpen met het genereren
van extra inkomsten. Ook een betere
samenwerking met stichting De
Mèrthal noemt de wethouder “niet

ongunstig.” Voorlopig spreekt hij nog
niet over het samenvoegen van de
exploitaties van de twee organisaties,
maar Van Rensch noemt het voorzichtig
een “stip op de horizon.”

Financiële onder
steuning Provincie
Om het hele plan van de grond te
krijgen, zou een grondige verbouwing
van zo’n 8 miljoen euro nodig zijn,
aldus CMN. Daar is financiële
ondersteuning van de provincie cruciaal
bij. Van Rensch geeft aan dat de
gedeputeerde enthousiast was over het
plan, maar dat er nog geen

Na bijna 165 jaar

Slagerij Broekhuizenvorst sluit
deuren
Slagerij Jos Kersten in Broekhuizenvorst heeft op zaterdag 30 augustus voorgoed de deuren gesloten.
Jos en Willy Kersten, beiden 65 jaar, gaan van hun oude dag genieten. Een jaar geleden besloten ze er een punt
achter te zetten. Jos: “Het is best een beetje moeilijk.”
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winkel liggen, want de oudere klanten
blijven er om vragen, terwijl de jon
geren van tegenwoordig het helemaal
niet meer kennen”, lacht Jos.
Vorig jaar besloten Jos en Willy er
een punt achter te gaan zetten. “Van
het varken naar het worstje is een
mooie rit”, lacht Jos. “Maar we gaan nu
echt genieten.” Met veel spijt nemen
ze afscheid van de winkel. Jos herinnert
zich nog de tijd dat er mensen vanuit
de kroeg naar hem toe kwamen om
nog een stukje bief te halen. Hij vertelt:
“Dan was ik ’s nachts om half vier aan
het werk en brandde er licht in de
winkel. Dan wisten ze genoeg. Ik was
er en dus konden ze een stukje bief
komen halen.”

Alles is dichtbij

Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

toezeggingen zijn gedaan. En hoewel
CMN waarschuwt voor verborgen
elementen die een verbouwing duurder
uit kunnen laten vallen, heeft
Van Rensch hier vertrouwen in.
“We gaan de post onvoorzien
waarschijnlijk wel moeten gebruiken,
maar tegenvallers van een miljoen
omdat er in alle lagen asbest zit, dat
zal waarschijnlijk niet gebeuren.” Aan
duurzaamheid is ook gedacht: het
gebouw zou met een
warmtekrachtkoppeling deels
verwarmd kunnen worden met
restwarmte van zwembad De Berkel,
waarmee sluiting hiervan voorlopig van
de baan lijkt.

Aan de Broekhuizerweg ligt een
kleine slagerij. Het is een van de
weinige winkels in het dorp. Omstreeks
1850 zat hier de eerste slager. Of er ook
meteen een winkel bij zat, weet Jos
niet. Willy heeft nog eerst een eigen
café gerund, maar Jos komt regelrecht
uit een slagersfamilie. Vanaf zijn zeven
tiende staat hij in de winkel van zijn
vader. “Ik ben er pas bijgekomen toen
ik sociaal werk ging verrichten”, lacht
Willy voluit.

Met verkoudheid
evengoed werken
De slagerswinkel heeft er volgens
het echtpaar altijd hetzelfde uitgezien.
De zaak was eerder eigendom van
vader Kersten. “Eerst hielp m’n zus mee
in de winkel en toen ik mijn school
had afgerond, ging ik ook helpen”, legt
Jos uit. “Toen ik dertig was, wilde mijn
vader het stokje overdragen. Eerst aan
mijn zus, maar die wilde niet.” Wel
heeft de zus van Jos tot vijf jaar gele

den dagelijks in de winkel meegehol
pen. Willy: “De laatste paar jaren doen
we het pas echt alleen. Dan is het met
een verkoudheid evengoed werken.
Ziek of niet, je hebt een eigen winkel.”
Volgens Jos gaat alles er in
vergelijking met vroeger net iets
anders aan toe in de winkel. “Vroeger
hadden ze nog geen koeling en
wikkelden ze het koeienvlees zo in
een doek, zodat er geen vliegen bij
konden komen”, vertelt Willy. “Dat
heb ik allemaal van de vader van Jos
gehoord.” Jos begint op zijn beurt over
eetpatronen. “Vroeger was het zondags
spitsuur en wilde iedereen vlees van de
slager hebben. Nu is dat heel anders.
Maar ik zeg altijd: het wordt pas echt
erg als mensen McDonalds lekker gaan
vinden”, meent Jos.
Jos en Willy prijzen hun trouwe
klanten graag. Zelfs van over de Maas
komen er mensen bij hen vlees halen.
“De bestellingen van mensen die in
omliggende dorpen wonen, blijven nog
steeds binnenkomen, maar het wordt

wel minder”, vertelt Willy. Ze weten
goed dat kleine winkels het steeds
lastiger hebben, maar dat weerhield ze
er niet van hun winkel iedere dag met
plezier te openen. “We hebben nog
altijd balkenbrij en bloedworst in de

Jos en Willy willen tot hun oude
dag in het huis naast de slagerij
blijven wonen. Jos groeide er op en
wil er niet weg. “Alles is dichtbij”, zegt
hij stellig. Nu ze van hun pensioen
kunnen genieten, moeten ze nog even
bedenken wat ze precies gaan doen
met al die tijd. “De biljartcompetitie
begint weer, dus daar gaat onze tijd
in zitten en verder weet ik het nog
niet”, zegt Jos. “We kunnen eindelijk
tijd vrijmaken om wat leuks met de
kinderen en kleinkinderen te doen”,
besluit Willy. Maar voor dat alles,
gaan ze samen op vakantie naar
Indonesië. “Dat staat al heel lang op de
verlanglijst”, besluiten ze.

Een Vluggertje
(voor twee personen)

€22,00

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Zes mannen hielden zich schuil

Infobord Schuitwater wijst
naar oude schuilkelders
In het Broekhuizerbroek, het Bergerbos en het Schuitwater groeven enkele families uit De Stokt en Lottum eind
september 1944 schuilkelders, om aan Duitse razzia’s te ontkomen. Stichting Historische Kring Broekhuizen
Broekhuizenvorst, het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer hebben nu met enkele inwoners een informatiebord
geplaatst.

Een heerlijke boterham

Gelders volkoren

Toen het einde van de Tweede
Wereldoorlog naderde en het front zich
richting Duitsland verplaatste, werden
er door het Duitse leger in NoordLimburg geregeld razzia´s gehouden.
Veel mannen doken onder, bang om
tewerkgesteld te worden in Duitsland.
Een aantal families uit buurtschap De
Stokt en Lottum hebben toen in de
bossen van onder andere ’t Schuitwater
schuilkelders gegraven om te kunnen
vluchten voor het naderende onheil.
Deze kelders bestonden uit een gat in
de grond, dat van binnen werd afgezet
met palen, takken en stro. Op het dak
van palen kwam ook stro, met takken,
mos en gras. De meeste kelders bleken
overbodig, omdat mannen van De
Stokt op 15 oktober 1944 toch werden
opgepakt.
Zes Lottumse mannen hielden zich
eind 1944 vier weken schuil in een
aantal kelders die een paar meter van
de waterkant lagen. Zij gingen ‘s nachts
in het donker door een greppel naar
een verderop gelegen boerderij voor
etenswaar en nieuws. Een van die
mannen is vorig jaar geïnterviewd
door de Historische Kring. Een van de
schuilkelders wordt nu als stille getuige
bewaard, zodat wandelaars nog kunnen
zien en lezen wat zich hier tijdens
de Tweede Oorlog afgespeeld heeft.
De kelder is onlangs opgeschoond en
zichtbaar gemaakt. Er staat nu ook een
informatiebord bij.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

Dubbelfrisss of Taksi

Superdeals:

Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
2,55 – 3,57

3 voor 2,00

Slagers rundergehakt
Alle soorten, per 500 gram
2,99

1,89 kilo 3,78

Geldig van wo 3 sept t/m di 9 sept 2014

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Autoschade?

Gratis deze cabrio tijdens uw reparatie!

HALLO op Kreta
Ron, Riek en Lisanne Schreurs brachten hun vakantie op Kreta door. Ze maakten er onder meer een
rondtocht waarbij ze niet alledaagse plekken hebben bezocht. De familie overnachtte op plekken waar niet
veel toeristen komen. Zo ook de plek op de foto, Kapetaniana in het Asterousia-gebergte. De eigenaar,
Markos, heeft samen met zijn gezin, een verlaten en vervallen gehucht weer opgeknapt en bewoonbaar
gemaakt. Het zwembad vonden zij op deze plek wel heel bijzonder. Natuurlijk mocht daar de HALLO
niet ontbreken.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Begraven verhalen
16/16

Kerkhof Sevenum

Op de kerkhoven in Horst aan de Maas zijn diverse bijzondere grafmonumenten te vinden. Bijzonder door
de mensen die er begraven liggen of door het monument zelf. HALLO Horst aan de Maas gaat in deze serie
op zoek naar die begraven verhalen. In de laatste aflevering: het kerkhof in Sevenum.

De aannemer is deze week
alsnog begonnen met de werkzaamheden aan de Groote Molenbeek in
Sevenum. Het werk werd door het
weer van de afgelopen periode
eerder uitgesteld.
De werkzaamheden stonden
gepland voor half augustus, maar
werden door de weersomstandigheden
en de afvoer van de Groote Molenbeek
uitgesteld. De aannemer is volgens
het waterschap deze week met de
voorbereidende werkzaamheden
gestart.
De werkzaamheden bestaan onder
andere uit graven, het verwijderen
van begroeiing op het winterbed
en het aanbrengen van nieuwe
wilgenbeplanting. Hiermee hoopt
Waterschap Peel en Maas het zomerbed
te vergroten en de beek minder te
laten slingeren, zodat de wateroverlast
in het gebied verholpen is.

Tienrayseweg

Auto tegen
boom
Op de Tienrayseweg is
 oensdagochtend 3 september een
w
automobilist tegen een boom
gebotst. De verwondingen van
de inzittende bleken achteraf mee
te vallen.
Het ongeluk gebeurde rond
08.10 uur op woensdag. Door nog
onbekende oorzaak schampte de auto
net na de bocht een boom en kwam
daardoor in de berm terecht. Naast
een ambulance werd onder meer de
brandweer van Meerlo opgeroepen. De
chauffeur kon echter op eigen kracht
uit de auto komen. Een woordvoerder
van de politie geeft aan dat het om een
auto met een buitenlandse kenteken
ging. “Er is een bloedproef afgenomen
bij de automobilist, maar verdere
details zijn nog niet bekend.”

Het kerkhof in Sevenum kent
twee grafkelders. Een bij een
familiegraf en een onder de kapel
in het midden van de begraaf
plaats. In deze kelder liggen
enkele voormalige pastoors van
de parochie Sevenum begraven.
“Wil je een kijkje nemen?” vraagt
beheerder Thei van den Goor. Hij
haalt een sleutel tevoorschijn.
“Voorzichtig voor de trap”, waar
schuwt hij de verslaggever als hij
voorgaat en de kleine groene deur
opent. Spinnenwebben versieren
de ingang van de kelder en enkele
diertjes gaan er snel vandoor.
“Achter deze muur liggen de kisten
van de pastoors”, wijst Van den
Goor. Veel is er echter, naast spul
len die van het kerkhof komen, niet
te zien in de ruimte. Weer boven
aan de trap loopt de beheerder
naar de voorzijde van de kapel.
“Hier lag eerst een grote steen
waarop de namen van de pastoors
stonden. Die was echter verweerd
door regen en wind en daarom zijn
er enkele jaren geleden gedenk
platen gekomen, voor elke pastoor
eentje.”

Van den Goor is al ruim 25 jaar
beheerder van het kerkhof, elke och
tend is hij er een paar uurtjes te vin
den. Het meeste werk doet hij alleen,
bij het vegen van het pad krijgt hij hulp.
Hij geeft deze morgen bereidwillig een
rondleiding. Op de toegangspoort tot
het kerkhof staat ‘1880’ vermeld. In dat
jaar werd het kerkhof uitgebreid, maar
het dorp kent al vele eeuwen langer
een eigen begraafplaats. Bronnen uit
1317 spreken al van een kerkhof dat
rondom de kerk was gelegen. Langs
het pad dat naar de ingang leidt staan
enkele van de oudste grafkruisen
tegen de muur opgesteld. Zo is er het
grafkruis van Seger van Eindt en Itgen
‘sein huisfrow’ die in 1625 is gestorven.
Het oudste kruis dat op het kerkhof van
Sevenum is te vinden is dat van Denys
Jacopsen, die in 1524 overleed.
De Sevenumse begraafplaats
kent opvallend veel, rijk versierde,
familiegraven. Zoals dat van de huisarts
Charles Le Lorrain, de eerste ereburger
van de voormalige gemeente Sevenum.
Le Lorrain was een graag gezien figuur
in het dorp waar hij zich in 1936 samen
met zijn eerste echtgenote Berthe
als huisarts vestigde. Hij was 38 jaar

de plaatselijke dokter en ook na zijn
pensionering volop betrokken bij de
Sevenumse gemeenschap. Hij deelt zijn
laatste rustplaats onder meer met zijn
twee echtgenotes. In bijna elke rij is
wel zo’n mooi versierd grafmonument
te vinden, sommige met beelden
van kunstenaar Grad van Enckevort,
ook bekend als Michele Grad. Dat het

kerkhof nog veel oude graven kent,
ook uit de negentiende eeuw, komt
onder meer doordat familieleden
over graven die ouder dan dertig jaar
zijn geen grafrechten meer hoeven
te betalen. “Voorwaarde is wel dat
de familie het graf blijft bijhouden”,
zegt Thei van den Goor.
Zelf vindt Van den Goor het
oorlogsgraf voor de zeven jonge
mannen die in 1943 omkwamen erg
bijzonder. Op 9 januari 1943 stortte
er een Engelse bommenwerpers
neer in een weiland in de buurt van
Maasbree. Zes bemanningsleden
kwamen daarbij om het leven.
Nadat het terrein enkele weken
later werd vrijgeven trok het veel
nieuwsgierigen. Zo ook een groepje
uit Sevenum. Op 20 januari trokken
zij naar de plek waar het vliegtuig
was neergestort en vonden daar in
een krater een voorwerp, afkomstig
uit het vliegtuig. Terwijl enkele
anderen verder het weiland in
liepen, bleef een groepje van zeven
achter. Nader onderzoek leerde
achteraf dat zij waarschijnlijk met het
voorwerp op een afrasteringspaal
hebben geslagen, waardoor het
ontplofte. Vier van hen waren op
slag dood, drie anderen overleden
in de daaropvolgende nacht in
het ziekenhuis. Zij liggen samen
begraven op het kerkhof in
Sevenum.
Bron: onder meer Sevenum en zijn kerk Duizend jaar dorp en parochie

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE
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HOLLANDS
BELEGEN 8,95
De lekkerste kaas voor de
boterham

MILDE
GEITENKAAS

500 gram

6,50

Romige kaas van 100% geitenmelk met vegetarisch stremsel

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
Tijdelijke standplaats
Jacob Merlostraat naast
het Gemeentehuis.
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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Vertrek pastoor Lauvenberg

‘Sevenum achterlaten is pijnlijk’
Pastoor Geert Lauvenberg verruilt na ruim 15 jaar de Sevenumse parochie voor die in Susteren. Hoewel met
name het afscheid van de vele vrijwilligers hem zwaar valt, ziet hij ook wel de uitdaging van een nieuwe werkplek.

parochies daar een goedwerkend
cluster te maken, zoals we dat hier
in Sevenum ook hebben. Dat nieuwe
trekt me wel. Als ik nog tien jaar in
Sevenum was gebleven, was dat ook
goed geweest, maar deze uitdaging
is ook interessant. Natuurlijk laat je
wel wat achter. Je kent de mensen en
hun verhalen intussen. Het is echter

belangrijk dat mijn opvolger ook
de kans krijgt om bekend te raken
met de parochie.” Op 14 september
neemt Geert Lauvenberg afscheid van
Sevenum. Na de mis is er een receptie
in het parochiehuis. “Indien mensen
een gift mee willen nemen, dan is
die bestemd voor de vluchtelingen in
Noord-Irak”, laat hij weten.

Mush Comb is een innovatief bedrijf dat actief is in de wereldwijde champignon
sector. Wij produceren en reviseren machines voor champignonkwekers in
binnen- en buitenland.
Ter versterking van ons team is Mush Comb gelegen op Nijverheidsstraat 2a te
Horst op zoek naar:

BEDRIJFSLEIDER m/v

MET MOGELIJKHEID TOT PARTICIPATIE
Cassandra was in de Griekse
mythologie een mooie vrouw die de
avances van Apollo wist te weerstaan.
Uit wraak zorgde hij ervoor dat
niemand meer haar voorspellingen
geloofde. Ook het huishouden van
pastoor Geert Lauvenberg (55)
kent een Kassandra, maar dan in
de vorm van een witte keeshond.
“Zelfreinigend, was wel een beetje
duurder”, grapt de pastoor. Witte
keeshonden horen bij Lauvenberg.
“Mijn oma had er vroeger al een
en hiervoor hadden we ook een
witte keeshond, eveneens genaamd
Cassandra, maar dan met een ‘c’.”
Het hondje vertrekt over enkele weken
samen met de pastoor en zijn moeder
naar Susteren. “Op 14 september
is de laatste viering in Sevenum en
op 18 september verhuizen we.”
De vele verhuisdozen wijzen erop
dat Lauvenberg druk doende is
met opruimen. “Er moet nog veel
uitgezocht worden. Wat gaat ermee,
wat blijf achter?” Wat zeker achterblijft,
zijn de vrijwilligers van de parochies
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
Daar heeft hij het wel moeilijk mee,

geeft de pastoor toe. “Veel vrijwilligers
zijn al lange tijd betrokken bij de
parochie en zijn zeer trouw.”

Je gaat naar waar je
heen wordt gestuurd
Lauvenberg kwam in maart 1999
naar Sevenum, een dorp dat hij wel
van naam kende. “Als ik collega’s in
de buurt bezocht, reed ik er wel eens
met de auto door. Hiervoor ben ik
vooral werkzaam geweest in het zuiden
van Limburg. Zelf ben ik geboren
in Eys-Wittem. Of er verschillen zijn
tussen de zuiderlingen en de mensen
in het noorden? Hier is men wat meer
afwachtend, kijkt eerst de kat uit de
boom. Als ze je echter vertrouwen en
weten dat het goed zit, dan zijn ze heel
trouw.” Lauvenberg kreeg in januari al
de vraag van het bisdom of hij bereid
was naar Susteren te gaan. “Als je
goede bezwaren aan kunt voeren, dan
mag je zo’n verzoek wel weigeren.
Maar in principe ga je naar waar je
heen wordt gestuurd. Ik heb wel eerst
overlegd met mijn moeder. Zij is 89
jaar en voor haar is zo’n verhuizing ook

een hele onderneming. En Sevenum
achterlaten is pijnlijk.”
Geert Lauvenberg kreeg zijn
roeping toen hij vier jaar oud was.
Ook op de middelbare school bleef dat
gevoel bij hem. “Ik besloot echter eerst
in militaire dienst te gaan en heb een
jaar natuurkunde gestudeerd. Op mijn
22e ben ik alsnog naar het seminarie
gegaan. Wat ik ervaar in het geloof wil
ik met anderen delen. Het klopt dat dit
in deze tijd niet altijd makkelijk is. Al
die verhalen over misbruik in de kerk,
zorgen voor veel verwarring. Ik merk
dat de vrijwilligers stevig in hun
schoenen staan, maar zich soms wel
moeten verdedigen tegenover mensen
die wat verder van de kerk af staan. Ik
probeer er zo open mogelijk in te zijn
en wat dat betreft ben ik het helemaal
eens met het zero tolerance-beleid van
de paus. Elk geval van misbruik is er
een te veel.”

Goedwerkend cluster
Momenteel dient Lauvenberg
7.500 parochianen, dat worden er
straks ruim 12.000. “De uitdaging
in Susteren wordt om van de vijf

Klachten verkeer
industrieterrein blijven
De verkeersmaatregel die de gemeente op een kruising op industrieterrein Hoogveld heeft genomen, lijkt
het gewenste effect te hebben. Toch vinden omwonenden de resultaten nog niet genoeg.
Gemeente Horst aan de Maas
veranderde de gelijkwaardige
kruising van de Energiestraat met
de Expeditiestraat en Fabrieksstraat
vorig jaar in een kruising met een
voorrangsroute. Deze moedigt ver
keer aan om verder te rijden via de
Expeditiestraat, in plaats van via de
Energiestraat.
Een van de redenen voor deze
verkeersmaatregel waren klachten
van omwonenden aan de Hertog

Arnoldlaan. Zij merkten dat er in hun
wijk erg veel en te hard gereden
werd door verkeer dat hun straat als
sluiproute gebruikte. De gemeente
hoopte dat veel automobilisten de wijk
door de nieuwe kruising zouden gaan
vermijden.
“De maatregel was naar onze
maatstaven effectief”, liet een
gemeentewoordvoerder weten. “Er
zijn sinds de maatregel zeshonderd
vervoersbewegingen minder. Dat is

zo’n dertig procent.” Hoewel de ver
andering voor de gemeente hiermee
als geslaagd wordt gezien, blijven
de klachten van omwonenden. De
gemeente heeft inmiddels een nieuw
overleg gepland om te kijken of de
situatie nog verbeterd kan worden.
Omdat het deels te maken heeft met
de Stationsstraat, een provinciale
weg, is het volgens een woordvoer
der niet geheel duidelijk wat de
gemeente hier nog aan kan doen.

Doel van de functie
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse leiding van
de uitvoering van werkzaamheden dan wel de interne organisatie alsook ben je
medeverantwoordelijk voor de resultaten op financieel- en personeelsgebied.
Plaats in de organisatie
• Adviseert en rapporteert aan de directeur;
• 1e aanspreekpunt voor de medewerkers;
• Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en neemt de
“honneurs waar” bij afwezigheid van directeur.
Bijzonderheden
Participatie in de organisatie.
Kerntaken en verantwoordelijkheden
• Leidinggeven aan medewerkers en optimaal organise-ren/ coördineren van
productie werkzaamheden.
• Mede bepalen van doelstellingen.
• Zorgdragen voor de voortgangscontrole.
• Ontwikkelen/verbeteren van processen.
• Behartigen van personeelsaangelegenheden.
Competenties en persoonlijke kwaliteiten
• Werk- en denkniveau: HBO (-techniek).
• Kennis: Bewezen kennis en ervaring met productie-processen,
kwaliteitssystemen en aansturing.
Een aantal kernwoorden voor deze vacature:
ondernemerschap, resultaatgerichtheid, leiderschap, sterke persoonlijkheid,
motiveren van anderen, stressbestendig, kostenbewust, plannen en organiseren,
praktisch ingesteld, klantgericht.
De volledige vacature omschrijving vind je op www.vacaturehorst.nl
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun cv e-mailen naar
info@mushroommachinery.com. T.a.v. Bob Holtermans. Alle cv’s worden
vertrouwelijk behandeld. Meer info over Mush Comb en onze producten:
www.mushroommachinery.com

SCHEIDING • OMGANG
ALIMENTATIE • GEZAG •
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
Advocaat

Nancy Hermans
MfN Registermediator /
Familiemediator

Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

LEKKER

BARBECUEËN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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A remarkable woman,
she did it on her own way.
Na een heel kort ziekbed
heeft ze de regie uit handen moeten geven aan haar gezin.

Karin Sijbers - van Sinten
Jo Sijbers
moeder, schoonmoeder en oma van
Robert en Marieke
Mirian en Marc
dochter van
Lies en Theo † van Sinten - Jeuken
Familie van Sinten
Familie Sijbers
Karin overleed in het bijzijn van haar gezin
in de armen van Jo op 59-jarige leeftijd.

Vijverlaan 19
5961 DK Horst
We nodigen jullie uit om samen met ons het leven van Karin
te vieren op zaterdag 6 september om 14.00 uur
in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van de IC-afdeling van het VieCuri.

Dankbetuiging

Een handdruk zó warm, even een arm om je heen
’n kaart, ’n telefoontje, of bloemen, ’n gift voor KWF kankerbestrijding
wat het ook zij, het was voor ons een troost in deze moeilijke tijd
tijdens het overlijden van mijn man, ôzze pap en opa

Thei Willemsen
Bedankt namens Tiny Willemsen-Frencken, kinderen en kleinkinderen.

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. We
starten de eerste maandag /woensdag
in september. Voor meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Te huur caravanstalling. Totale lengte
5,5m. L. Hoeymakers, St. Odastraat 54,
Melderslo. 06 11 10 16 65.
Fruit persen Wij persen uw fruit
tegen vergoeding, € 0,50 per ltr, evt.
ook inkoken. Iedere zaterdag van
10 tot 11 uur demonst., t/m 27 sept.
2014. Hobby wijngaard den Hiezel,
Helenaveenseweg 13 Sevenum.
06 20 35 21 22.

30 augustus 2014

Bloemenkwekerij

Yogacentrum L’Espoir
voor hatha-, power- en zwangerschaps
yoga. Voor info kunt u terecht op onze
site www.yogacentrumlespoir.nl of
bel 077 398 51 36 Almeweg 11 Horst.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

echtgenote van

Reintjes

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Zomeractie Thaiboksgym Horst!
Op 18 augustus beginnen de Thaiboks
trainingen weer. In de maanden
augustus-september krijgt u 20%
korting op de trainingskaart voor
beginners! Info: www.mu-thaigym.nl

Ze zijn weer te koop:
dikke kwaliteits bolchrysanten/
potchrysanten in diverse kleuren.
Tevens ook rozen te koop. Nu is het
de planttijd voor rozen! Veenweg 5A
in America en op Zandterweg 9A in
Lottum.
Cursus computertypen
voor basisschoolleerlingen vanaf groep
6 start binnenkort weer.
Er is nog plaats op maandagmiddag
van 16.00 - 17.00 uur. Informatie op
www.qwertyopleidingen.nl of bel:
077 354 77 89.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
Tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Vakantie van 1 t/m 12
september.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit, o.a. blauwe bessen, snoepen soeptomaten, komkommers,
courgettes, uien, paprika, knolselderij
en anjers Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Appels en pruimen zelf plukken.
Van Lankveld, Tienrayseweg 2, Meerlo
06 53 13 01 32

Dag en nacht bereikbaar

Wij gaan trouwen!

Pieter Rijs en Inge van de Munckhof
geven elkaar het ja-woord op vrijdag
5 september 2014 om 13.00 uur in
‘Lignum Antiquum’ te Broekhuizenvorst.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 19.00 uur tot 20.00 uur in ‘Hoeve de
Boogaard’ Wanssumseweg 1 te Geijsteren.

Cindy Dorssers
& Hans Heldens

Wouter Cox &
Sanne Christiaens

geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 12 september 2014
om 13.00 uur
in het gemeentehuis van Horst.

geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 12 september 2014 om
14.00 uur bij Lignum Antiquum
in Broekhuizenvorst.

U bent van harte welkom
op onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
in Partycentrum de Turfhoeve,
Midden Peelweg 1 in Sevenum

U bent van harte welkom
op onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
bij Blok 10,
Wilhelminaplein 10 in Horst.

Hartelijk dank voor alle
felicitaties met ons
50-jarig huwelijksfeest.

Bart Ermers &
Marlon Bovee

Het was een dag
om nooit te vergeten.

Jeu en Leen
Heldens-van de Pas

Vandaag 4 september 2014
zijn onze ouders / opa en oma

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

U bent van harte welkom
op onze receptie van 19.00 tot
20.30 uur in ‘t Maaspaviljoen,
Veerweg 15 in Broekhuizen

Bert en Mien
vd Heuvel –
Schreurs
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen
Schoolstraat 26,
5961 EH Horst

Te koop blauwe bessen, tevens
zelf plukken. P. Kusters, Niesweg 5
Hegelsom. Tel. 06 58 86 32 52.
Vrijwilligers gezocht die Gasterij
Bergerbaan Sevenum willen ondersteu
nen bij het koken met onze gasten of
het leggen van een kaartje of andere
activiteit. info Chantal 06 29 18 46 31
en www.bergerbaan.nl
Rolsteigers Ladders en Trappen
Verhuur en Verkoop. Tel 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Flow biedt twee cursussen aan
Flow of Life, ontspanningstraining - yoga
pilates - kleurenkennis, meditatie
Pilates, lessen overdag en ’s avonds,
info / opgave: bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties, laptops, opschonen, (draad
loos) internet, antivirus, beveiliging.
06 14 51 11 20

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

geven elkaar het ja-woord
op vrijdag 5 september 2014
om 14.00 uur
in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.
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Geboren

Linn
25 augustus 2014
Dochter van
Joris Vergeldt &
Marjet Derix
Veilinghof 6
5973 KZ Lottum

Welkom lief meisje

Eef

geboren op 22 augustus 2014
Dochter en zusje van
Mark, Danielle & Renske
Cuijpers-Hazeu
Luttelseweg 23
5975 VW Sevenum

Geboren

Vigo
30 augustus 2014
Zoon van Jelco en Jannie
van der Avoort-Vogels
Broertje van Tijn
Trotse oma Wilma en tante
Lizzy van der Avoort

Geboren

Lisa

25 augustus 2014
Dochter en zusje van
Gerrie, Linda en Stijn
Mulders-Lenders
Lisdodde 15
5966 TG America

Kinderoppas. Wie zoekt er een
ervaren oppas evt. in combinatie met
huishoudelijke taken? Bel na 18.30 uur
06 23 98 74 09.
Verloren in Horst centrum: een gouden
trouwring met inschrift: “Piet 17-5-75”.
Gevonden? Bel 06 41 85 97 57.
Oppas gezocht. Gevraagd: vlotte jonge
vrouw voor ongeveer 10 keer per jaar
een week op mijn kinderen te passen.
Werktijden van 16.00 tot 08.15 uur.
Tel. 06 27 47 03 21.

winkel&bedrijf 07
Nieuwe expositie
Judy Straten
Bij Galerie Judy Straten uit Horst start zaterdag 6 september om
15.00 uur de nieuwe expositie. Hierin worden werken van Joy van Erven
en Kurt Stallaert getoond. De expositie is tot en met 19 oktober te
bezichtigen.

Te huur: aangepaste woning.
Indeling grote slaapkamer, aangepaste
badkamer, woonkamer/keuken met
onderrijdbare hoog/laagkeuken, hal,
toilet, loggia. De brede deuren zijn elec
trisch bedienbaar. Gelegen in Sevenum.
info: 077 467 23 54.
Valise Atelier & Natuur. Vanaf septem
ber starten de cursussen en workshops
schilderen, vintage, vilten en herfstob
jecten maken. Interesse? www.valise.nl
06 12 69 79 35. Wij zijn ook aanwezig
op zondag 7 sept bij OP14 in Horst.
Kijkdag Bekkershof
Zaterdag 6 september van 11.00 tot
13.00 uur houden wij een kijkdag voor
de laatste bouwkavel van het plan
Bekkershof. Tevens zal vanaf dan het
wandelpad en plein openbaar zijn.
Geïnteresseerd bel 06 52 73 36 00.
Gratis open les Ki-zeN
op 7 september van 10.30 tot 11.30 u. of
op 9 september van 19.30 tot 20.30 u.
Voor info: bezoek www.ki-zen.nl of bel
06 29 52 37 73.
Personeel gezocht
Legpluimveebdrijf te Oirlo zoekt
medewerkers voor de zaterdag en
zondag en schoolvakanties.
Leeftijd vanaf 14 jaar. Voor meer
info bel 0478 57 12 90.
Spaans voor kids!
Zit je op de basisschool en wil je Spaans
leren? Doe dan mee met Spaans voor
kids! op de donderdagmiddag van
16.00-17.00 uur in Melderslo! Nog paar
plaatsen vrij, bel Madeleine Goedhart
06 48 75 53 47.

Leer- of gedragsproblemen!
Reach Up biedt hulp bij leer- en
gedragsproblemen. Alle leeftijden.
Dyslexie, autisme, ADHD, faalangst.
Rekenen, Engels, Nederlands. Huiswerk
begeleiding. Gratis intake-gesprek!
Tel 06 20 27 19 73. www.reachup.nl

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Huurappartement in centrum Horst
te ruil voor huurhuis met garage.
Lift is aanwezig. Tel. 06 10 60 58 83.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagkno
pen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te koop: Rector Mulderstraat 10
Melderslo. Halfvrijstaand woonhuis met
ruime tuin. Indeling: kelder. Begane
grond: hal, keuken, woonkamer, serre,
ruime badkamer, apart toilet, was
ruimte. 1e Verdieping: 4 slaapkamers.
Vrijstaande schuur met garage.
Tel.: 06 18 88 64 01
Hortensia’s veel soorten.
Aanbiedingen v.a. € 2.75
Vlinderstruik (ook kleinbl.) e.a. heesters
ook veel op stam. Bomen (bol-zuil-lei),
grassen, bodembedekkers v.a € 0,85
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Spaans voor beginners. Kom Spaans
leren spreken en verstaan! Eind
september start de cursus Spaans
voor beginners, tweewekelijks op de
woensdagavond in Melderslo. Nog paar
plaatsen vrij! Info: 06 48 75 53 47.
Te huur zeer luxe 3-kamer appartement in centrum Broekhuizen.
Met buitenterras, parking en berging.
Ook geschikt voor rolstoelgebruik.
Info: Groengoed Makelaardij BV
077 398 75 76

Hoera Monki = 5 jaar
OPENDAG bij kinderdagverblijf Monki
Wanneer: op zaterdag 6 september
Hoe laat: van 13.00 uur tot 16.00 uur
Waar: Gerard Smuldersstraat 8
www.kdv-monki.nl

Opslagruimte gezocht +/- 80m2 voor
bedrijf. Tel. 06 26 35 22 00 omgeving
Sevenum.
Badmintonclub Horst. We zijn op zoek
naar sportieve recreatieve badminton
spelers. Leeftijd vanaf 18 jaar. We spelen
op de woensdagavond 20.00 t/m 21.30
in sporthal De Berkel. Voor meer info:
06 15 33 01 23 of via website.

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Te koop 12 inch groen/gele kinderfiets met zijwielen € 12,50 en 16 inch
roze/blauwe kinderfiets € 15,00.
Janssen tel. 077 851 23 39.

OUTLET
SHOWMODELLEN
Adres: Depôt
Oosterthienweg 4 Oostrum
GEOPEND ELKE
ZATERDAG 9.00-16.00 uur

Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement aan de Bobbaan,
voor info mail naar jeanne.verdellen@
hotmail.com, kijk ook op onze facebook
pagina Winterberg Appartement,
sept en okt nog beschikbaar.
Troubadour Math Craenmehr. Een
muzikaal cadeau voor oma, opa, pa
of ma. Gezellig samen zingen in de
huiskamer. Liedjes uit vroeger tijden.
Voor inlichtingen 077 398 50 88 of
06 22 60 41 88. Muzikale groetjes, Math.

vormgeving. Stallaert studeerde
fotografie aan de Antwerpse
school van fotografie. Zijn werk is
aangrijpend, vaak geïnspireerd op
het dagelijkse sociale leven en de
culturele verschillen waaraan hij een
vleugje humor en ironie toevoegt.
Met zijn moving stills heeft hij een
nieuwe manier gevonden om de
grenzen tussen het werkelijke en
onwerkelijke te verbeelden, onder
andere door te experimenteren met
high-speed photography.

Geschenk- en delicatessewinkel

NIEUW! NIEUW! Sjokado opent in

Grijs kinderschoentje gevonden, maat
20, merk Bunnies. Tel. 077 398 77 84.
Gezocht op korte termijn poetshulp
voor 3 uur op donderdagmorgen.
Brieven onder nr 501 van dit blad.

Joy van Erven studeerde in
2002 af aan de kunstacademie
van Arnhem. Hij werkt op basis
van zijn persoonlijke fascinaties
met betrekking tot materiaal en
omgeving en hoe zich dat verhoudt
tot de vergankelijkheid. Zijn meubels
vertellen een verhaal. De erkenning
en het bewustzijn van slijtage,
op zowel het materiaal als het
eindproduct, is kenmerkend voor zijn
stijl. Hij werkt met een wisselwerking
tussen beeldende kunst en industriële

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Grubbenvorst

Geschenk- en delicatessewinkel Sjokado opent zaterdag 6 september
vanaf 13.00 uur haar deuren aan de Kloosterstraat in Grubbenvorst.
Hiermee gaat een droom in vervulling voor eigenaresses Lisette Nijboer
(42) uit Grubbenvorst en Sanne van Helden (23) uit Horst.
Sjokado gaat bonbons en
chocolade van Rousseau verkopen,
maar ook koffiebonen en losse thee,
speciaalbier, oudhollands snoep
en meer delicatessen. Ook voor
cadeaupakketten, ook voor bedrijven
en instellingen, werkt Sjokado op
maat. Van Helden en Nijboer werkten
een aantal jaren samen in een winkel
en spraken daar wel eens over
het opzetten van een webshop in
cadeaupakketten. Toen ze dit idee aan
het uitwerken waren, kwamen ze een
oproep tegen in de HALLO waarin men
zocht naar invulling van het oude Jan
Linders-pand in Grubbenvorst. Hier
kunnen ze nu aan de slag.

De dames hebben bewust voor
Grubbenvorst gekozen voor de locatie
van hun winkel. “Omdat het dorp echt
aan het opbloeien is als een centrum
gericht op de fijnproever, denk aan
asperges, Clevers, Hertog Jan in de
buurt. Met een aantrekkelijke grote
supermarkt erbij denken wij dat er
veel meer bezoek gebracht gaat
worden vanuit de omliggende dorpen
en misschien zelfs uit Horst. Je kunt
er nu in Grubbenvorst voor bijna
alles wel terecht in het centrum en
een dagje winkelen onderbreken
of afsluiten met een lekker ijsje en
over een tijdje ook een lunch”, aldus
Lisette en Sanne.
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Open dag gasterij Bergerbaan Froxx Horst bestaat
Een jaar geleden opende gasterij Bergerbaan haar deuren als ontmoetingscentrum voor ouderen en mensen
met dementie en hun mantelzorgers. Om dit te vieren houdt de gasterij op zondag 7 september een open dag van
11.00 tot 17.00 uur.

10 jaar

Feesterij en danserij Froxx in Horst bestaat tien jaar. In de feestzaal
worden onder andere dans- en sportlessen gegeven, maar worden ook
feestjes georganiseerd. Eigenaar Nico Haverman: “De afgelopen tien jaar
hebben hier honderden kinderen hun eerste danspasjes geleerd.”
Froxx introduceerde de afgelopen
tien jaar onder andere het nordic
walking aan de inwoners van Horst en
was naar eigen zeggen de eerste die
zumba in Noord-Limburg aanbood. Het
bedrijf blijft innoveren: zo worden sinds
2013 musicallessen gegeven, waar
zang, dans en spel worden gedoceerd.
Daarnaast neemt Froxx sinds kort deel
aan regionale en landelijke hiphop
wedstrijden. Daarom heeft de danserij
nu ook een speciale hiphopdocent
aangetrokken: Tony Hooiveld. Nico:
“Tony is Nederlands kampioen hiphop
solo van 2014 en al jaren actief als
docent. Vele van zijn studenten dansen
Versteegen van de gasterij. Zo zijn
ze gestart met het organiseren van
wandelingen voor ouderen en hun
mantelzorgers, onder begeleiding
van een van de mensen van stichting
KnopenLopen en werkten ze aan
het kwaliteitskeurmerk van de
Federatie Zorgboeren. Tijdens de
open dag krijgen bezoekers een
beeld van het bedrijf, waar ze zowel

Afgelopen jaar hield Bergerbaan
zich onder andere bezig met de
veranderingen in het zorgstelsel.
Zo hebben zij zich met andere
zorginstellingen verzameld binnen de
Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ)
omdat hun onderhandelingspositie
te verbeteren. “Ook op het vlak van
de ontmoetingscentra zijn we nog
volop in ontwikkeling”, aldus Chantal

op het gebied van zorg, recreatie
maar ook agriatief bezig zijn, zodat
mensen de mogelijkheid krijgen elkaar
ongedwongen te ontmoeten. De open
dag vindt plaats in samenwerking met
beugelclub Bergerbaan. Hier kunnen
bezoekers kennismaken met de
beugelsport. Ook laten een aantal
deelnemers hun hobby’s en ambachten
laten zien.

Jongeren vertellen over persoonlijk verlies

mee aan de Nederlandse, Europese
en wereldkampioenschappen.” Naast
de musical- en nu ook wedstrijdhip
hoplessen is er in Froxx jaarlijks een
grote theatershow. “En dit jaar wordt
de Horster Popquiz voor het eerst geor
ganiseerd in onze zaal door de nieuwe
stichting Popslag.” Haverman wil de
komende jaren gewoon doorgaan met
Froxx. “Samen met mijn collega’s werk
ik al tien jaar hard om goede lessen en
goede horeca te verzorgen voor onze
klanten. En gezien de opkomst zijn
wij hier toch goed in geslaagd. Ik ben
ook echt trots op ons bedrijf en ook op
onze klanten.”

Weekend van Varken
Varkens in Zicht organiseert dit jaar voor de achtste keer, in samenwerking met LTO, NVV en NAJK, het Weekend van het Varken. Op zaterdag
13 en zondag 14 september is iedereen welkom bij 35 varkensbedrijven.
In Horst aan de Maas is boerderij
Aan den Herenbosweg in Horst
open. Bezoekers kunnen hier ervaren
hoe varkens gehouden worden
in Nederland. Ook zijn diverse
activiteiten voor kinderen geregeld.

De bedrijven zijn vrij toegankelijk.
Weekend van het Varken wordt
georganiseerd om een beter
draagvlak voor de sector te creëren
door het geven van openheid en
transparantie.

Lezing Ik zet mijn masker af Danslessen in De Lange
In Uitvaarthuis Theo Arts in Horst vindt op donderdag 18 september een lezing plaats door Gertie Mooren.
Thema van de lezing, die om 19.30 uur start, is ‘Ik zet met mijn masker af’.
Ik zet mijn masker af is de titel
van een boek dat op 14 september
verschijnt. In het boek staan verhalen
van jongeren van wie een dierbare
is overleden. De lezing is bedoeld
voor iedereen die geïnteresseerd
is in wat rouwende jongeren, maar

ook kinderen en volwassenen,
ervaren en wat zij nodig hebben.
De jongeren in het boek zetten
letterlijk hun masker af en vertellen
openhartig over wat er innerlijk
met hen gebeurde toen hun vader,
moeder, broertje, vriend, vriendin,

FF

klasgenootje of neefje dood ging en
de tijd die daarna volgde. Tijdens
de lezing worden stukjes uit deze
verhalen voorgelezen.
De volgende lezing vindt plaats
op 15 oktober en heeft als thema
voorzorg.
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EESTEN BIJ FROXX

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

0 JA

EESTEN BIJ FROXX

AR!

Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
kan worden, waar u zich geen zorgen hoeft te maken over lauw
Wilt u weer een keertje een echt feest geven?Waar gedanst
bier, voldoende drank of een schoon toilet? En waar de culinaire
kan worden,onbegrensd
waar u zich
geen
zorgen
hoeftsmaakt?
te maken over lauw
mogelijkheden
zijn en
het eten
fantastisch
Denkt
er dan eens aan
om uw
en familie,
uw collega’s
bier,uvoldoende
drank
of vrienden
een schoon
toilet?
En waar de culinaire
ofmogelijkheden
werknemers te verrassen
met eenzijn
grandioos
in Froxx.
Al
onbegrensd
en hetfeest
eten
fantastisch
smaakt?
voor een kleine prijs kunt u bij ons terecht.

Niet lekker iN je vel?

kies voor couNselliNg!

Oliver Verheijen geeft vanaf zaterdag 6 september danslessen In zaal
De Lange in Horst. Er wordt lesgegeven in diverse stijlen waaronder
hiphop, house, theaterdans en caribean street.

HORECA
DANSLES

HORECA

SPORTLES

DANSLES

SPORTLES

Alleen dranken pakket
22,Borrelen en snacken
29,Culinair genieten
33,Denkt u er dan eens aan om uw vrienden en familie, uw collega’s
De
‘vingers’
erbij
aflikkend
35,Alleen
dranken pakket
€ 22,- met een grandioos feest in Froxx. Al
of werknemers
te verrassen

NU 10% KORTING!

Borrelen
en snacken
€ 29,voor een
kleine prijs kunt
u bij ons terecht.
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,-

www.froxx.nl

Alleenvoor
dranken
pakket
€ 22,Kijk
de voorwaarden
op50 de
website
Deze
arrangementen
zijn te boeken vanaf
personen.
Borrelen
en snacken
€ 29,Venrayseweg
116
A73 afrit. www.froxx.nl
10. Tel. 077 - 477 01 11
Venrayseweg
116 Horst
. A73Horst.
afrit 10 . 077-4770111
Culinair genieten
€ 33,De ‘vingers’ erbij aflikkend € 35,Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 50 personen.
Venrayseweg 116 Horst . A73 afrit 10 . 077-4770111 . www.froxx.nl

Docent Oliver Verheijen heeft
in 2009 aan het dansprogramma
So You Think You Can Dance
meegedaan met een wildcard en
werd tweede.

Hij heeft in verschillende
steden lesgegeven en aan diverse
theatershows meegedaan. Daarnaast
nam hij deel aan de voorrondes van
de Ultimate battle.

Feestelijk Openingsweekend
OP DONDERDAG 4 SEPTEMBER

zullen Roos en Pien om 9.30 uur het lintje doorknippen en
is onze winkel voor iedereen geopend! U kunt dan een kijkje
komen nemen in onze prachtige nieuwe sfeervolle zaak!

0,- ontvangt u een
Bij besteding van €2
de voorraad strekt.)
ang
(zol
leuke attentie!

Zondag 14 september
KOOPZONDAG!

Kom spelen in ons
maïs labyrint!

Pret
ng
voor jod
en ou

Pastoor Vullinghsplein 46, Sevenum Telefoon: (077) 467 37 77 info@bloemsierkunstsimone.nl
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 9.30 u. -12.30 u / 13.30 - 18.00 u.
vrijdag van 9.30 u. tot 20.00 u. en zaterdag van 9.30 u. tot 17.00 u.
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De nieuwe
najaarsmode
Nu de dagen weer wat frisser worden, is het tijd voor een nieuwe garderobe.
De mode dit najaar kan omschreven worden als stoer, met stoffen als leer en fake fur.
Kleuren die veel in het straatbeeld gaan terugkomen zijn grijs, blauw en aardetinten
zoals zand. Maar ook de dierenprints, die we deze zomer al zagen, zijn nog steeds
favoriet van de ontwerpers. Deze prints komen niet alleen terug in de kleding maar
ook in de schoenen. Laat u inspireren door deze najaarsmodespecial.

Zwart, metallic accenten, dierenprints en sierlijke gespen
Schoenen die eruit springen

Onze nieuwe collectie staat bol van de laatste trends in de
schoenmode: platte stoere veterboots, veterschoenen met
hoge hakken, pumps, enkellaarsjes en laarzen met hoge
aangesloten schachten. Dit seizoen staat in het teken van
de kleur zwart, metallic accenten, dierenprints en
sierlijke gespen. Naast zwart zien we ook natuurlijke
tinten zoals taupe, bruin en groen. Benieuwd?

De meest in het oog springende trends in onze collectie zijn
voor stoere jongens halfhoge sneakers en laarsjes, in
opvallende herfstkleuren, afgewerkt met vachtjes aan de
binnenkant. Voor onze meiden korte laarsjes en halfhoge
veterboots, in verschillende kleuren afgewerkt met metallic
accenten, dierlijke prints en studs. Kortom, schoenen die er
uitspringen en een eigen karakter uitstralen.

schoenmode

schoenmode

Steenstraat 14 5961 EV Horst 077 397 01 31
www.deschoesterschoenmode.nl

Steenstraat 14 5961 EV Horst 077 397 01 31
www.deschoesterschoenmode.nl

Aarde-, grijs- en blauwtinten deze winter

Leer en fake fur
De basiskleuren dit seizoen zijn
zwart, blauwtinten en
zandkleuren. De gebruikelijke
materialen komen aan bod maar
het leer en het fake fur mogen
niet worden vergeten. Op de foto
een jurkje in een
combinatie van leer
en jersey van het
merk Gipsy. Laarzen zijn
van het merk S.Oliver en
natuurlijk ook bij ons
verkrijgbaar. Voor meer
mode-inspiratie
begroeten wij u graag
in onze winkel.

Hippe broek en top van Gustav met mooi
vrouwelijk jasje van Stroke, de schoenen
zijn van Moccio, de sieraden van Camps
& Camps en de tas is van IS-tassen.
Veel aarde-, grijs- en blauwtinten
zijn deze winter te zien.
Tevens mooie jassen, schoenen,
tassen en sieraden bij Trento
Moda in Grubbenvorst.

Alles is met elkaar te combineren
Myrthe draagt een lang en kort collier, armbanden, ring
en oorbellen van de serie Cambio van Mi Moneda!
Alles is met elkaar te combineren! Verder een heel fijn
kort collier van Djemmie! Een armcandy met PScallme,
Jewelry with pure Gold, Dji Dji, Barong Barong en Tov
armbanden! Het horloge is ook van Tov!
De ringen zijn van Melano en Pavo Real, allemaal met
verwisselbare stenen!

Spoorstraat 1 Tienray 0478 69 12 71
www.modehuiscruysberg.nl

GT Design
Photography

Kerkstraat 2 Horst 077 397 10 35
www.beaubelleonline.nl

Hulsweg 6-3
5866 CL Swolgen
www.photoshooting.nl

Kloosterstraat 4 5971 BD Grubbenvorst 077 737 00 22
www.trentomoda.nl

Bakhuuske 22
5963 HD Hegelsom
06 81 51 27 93
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Metamorfose bij Slender You Fit
Ondanks een ruime keuze aan programma’s en intensieve begeleiding bij Slender You Fit, blijft afslanken lastig. Een nieuw kapsel en visagie,
kledingadvies en een fotoshoot vormen een extra stimulans. “Door het verlies van vele kilo’s krijgt iemand een compleet ander uiterlijk. Het is
geweldig om iemand, samen met andere bedrijven, hierbij te ondersteunen”, aldus Trix Peeters van Slender You Fit.

bleven we positief. Ook complimenten van andere
mensen en de begeleiding bij Slender You Fit
hebben me erg geholpen.”
Coy heeft tijdens het programma niet gesport,
Wilmie twee keer per week. “Het sporten
bij Slender You Fit is een aanrader. Door ‘het
bewegen op de banken’ worden alle spieren
getraind, calorieën verbrand, het figuur verbeterd
en vermindert het risico op huidverslapping. Het
trainen in de vacumove stimuleert centimeters
verlies op buik, benen en billen.”
Slender You Fit blijft vernieuwen om haar
klanten nog beter van dienst te zijn. In september
wordt gestart met nieuwe formules: het Fitplan
en de Better Belly. Coy: “Misschien is het nieuwe
programma met de Better Belly iets voor de
toekomst. Het zal meehelpen mijn resultaat te
behouden.”
Hoe gaat het nu verder?
Ze zijn net klaar en tot nu toe gaat het prima.
De (gratis) begeleiding bij Slender You Fit gaat ook
nu door, zodat de juiste balans gevonden wordt en
het resultaat behouden blijft. Als extra beloning
kregen Wilmie en Coy beiden een cadeaubon van
Pulzzz ter waarde van 25 euro.
De metamorfose werd aangeboden door:
Heerenstraat Ladies en Gentlemen in Horst
Salon du Trezo in Horst
Photographie Linde Joosten in Meijel

Wilmie Hermans en haar vader Coy zijn de
gelukkigen: Slender You Fit begeleidt hen naar
hun doel. “Maar er is er maar eentje die het
doel voor elkaar kan krijgen, dat is de persoon
zelf. Wekelijks worden ze hierin ondersteund”,
zegt Trix. “Deze professionele begeleiding is
individueel mogelijk, maar vanaf september ook
in groepsverband.”
Wilmie startte op 2 september op 79,2 kilo

en behaalde medio december haar doel: 65 kilo.
Ze koos voor het shakeprogramma, ontbijt en lunch
worden dan vervangen door een proteïneshake.
Op 14 januari startte Coy. Hij wilde 40 kilo afvallen.
Dat haalde hij eind juli. Coy koos voor het SLiMMsupplementenprogramma, waarbij een normaal
voedingspatroon wordt gevolgd. “De programma’s
zijn geen crashdiëten, maar juist gericht op
bewustwording van een gezond voedingspatroon.”

De deelnemers: “Het dieet is goed bevallen.
Echt honger hebben we niet gehad, meer zin in iets
lekkers. Het is mogelijk om heel gevarieerd te blijven
eten. De begeleidingsboekjes met recepten helpen
daarbij. Ook zijn er proteïnerepen en snacks om af
en toe de lekkere trek tegemoet te komen.” Wilmie:
“De grootste verleidingen waren de momenten
dat ik alleen thuis was, tijdens stressperiodes en
feestjes. Maar door de vooruitgang die we maakten,

Slender you Fit Horst
Weltersweide 1 5961 EK Horst
077 - 398 49 71

Nu bij Slender You Fit:
Pulzzz, Fitplan en Better Belly!
Kom langs en informeer naar de mogelijkheden tijdens de inloopavond op vrijdag 12 september
van 19.00 tot 21.30 uur of maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek (tel. 06 33178333)

1. Pulzzz

2. Fitplan

3. Better Belly

Definitief ontharen nu betaalbaar
voor iedereen

10 kilo in 10 weken. Normaal
€ 360,- nu € 275,- (€ 27,50 per week)
Gegarandeerd resultaat.

8 centimeter in 4 weken.
Voor maar € 19,90 per week
3x per week 40 minuten trainen
met een infrarood band.

Voorbeeld *
Bovenlip
Wangen
Oksels
Bikinilijn
Bikinilijn volledig
Schouders man
Rug man

Concurrentie

:
:
:
:
:
:
:

€ 35,€ 59,€ 75,€ 79,€ 175,€ 120,€ 350,-

Pulzzz
+/- € 7,+/- € 20,+/- € 16,+/- € 20,+/- € 50,+/- € 60,+/- € 150,-

*Bij een normale, gemiddelde haargroei

• 1 flits (10 cm2
voor € 1,-)
• Ook voor blonde
en rode haren!
• Gratis testflits
tijdens de
inloopavond.

• uitgebreid individueel intakegesprek
• wekelijkse groepsbijeenkomst
• geen maaltijdvervangers, maar
bewustwording van een gezond
voedingspatroon
• onbeperkt sporten met een
persoonlijk beweegplan
• voedingssupplementen die het
afslankproces krachtig ondersteunen

• strakke buik door de infrarood
slimmingbelt
• Snel en
gegarandeerd
resultaat

Je voelt het:
vitaler, energieker, betere conditie,
minder klachten, een gevoel van trots
Je ziet het:
minder cm’s, een beter figuur,
een stralende look
Je verliest;
kilo’s, cm’s, je loomheid en dip

Tel. 077 - 398 49 71 • Weltersweide 1, Horst • www.slenderyoufit.nl
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Beste commerciële winkel

Derde plek voor D.I.O.
Drogisterij Vera
In de Jaarbeurs in Utrecht vond zondag 31 augustus de prijsuitreiking plaats voor D.I.O. van het jaar. D.I.O.
Drogisterij Vera uit Grubbenvorst behaalde de derde plaats in de categorie beste commerciële winkel.
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Goede benen-tour
Stichting Tante Lenie organiseert op zaterdag 6 september de eerste
editie van de Goede benen-tour. De wielertocht wordt in samenwerking
met ijssalon Clevers uit Grubbenvorst gehouden voor het goede doel.
Het goede doel Stichting Tante
Lenie biedt gezinnen met een
langdurig of ernstig ziek kind een
verwenvakantie aan om zo de
dagelijkse zorgen te doorbreken.
Het initiatief van de Goede
benen-tour komt van Pieter van
de Pas, die als betrokken ouder
samen met Timo Wagemans,
medewerker van ijssalon Clevers,
het evenement organiseert. Zij
hopen zoveel mogelijk geld op te
halen voor Stichting Tante Lenie.
Op 6 september kan gestart

worden vanuit Grubbenvorst,
maar ook bij de ijssalons in Arcen,
Overloon en Plasmolen. De route
van 140 kilometer leidt langs alle
vestigingen van ijssalon Clevers.
Men kan ook een halve route
afleggen. Het inschrijfgeld van vijf
euro gaat rechtstreeks naar de
stichting. De fietstocht begint tussen
08.00 en 10.00 uur. Opgeven kan
via goedebenen@clevers.nl of bij de
vestigingen.
Kijk voor meer informatie op
www.stichtingtantelenie.nl

Opening spiritueel
centrum
Spiritueel centrum de witte engel opent in het weekend van zaterdag
6 en zondag 7 september de deuren. Het centrum is gevestigd aan de
Hazenkampweg in Meterik.
De drogisterij was voor de tweede
keer in twee jaar tijd genomineerd. In
2013 won de winkel de tweede plaats
in de categorie beste nieuwkomer.
Volgens de jury hebben de onder
nemers ook dit jaar laten zien dat zij
onderscheidend zijn. “Met veel energie
en enthousiasme zetten zij op creatieve

manier de winkel in Grubbenvorst op
de kaart”, aldus de jury. “Of het nu
gaat om het (mede)initiatief van de
‘Super-Zaterdag’ of de samenwerking
met lokale medische specialisten, over
alle initiatieven wordt goed nagedacht
en op een professionele manier onder
de aandacht gebracht.” D.I.O. heeft zo’n

175 drogisterijen in Nederland. Jaarlijks
wordt een D.I.O. van het jaar gekozen.
De afgelopen maanden zijn de winkel
accountmanagers druk bezig geweest
om alle winkels meerdere malen te
beoordelen. Deze beoordeling, in com
binatie met de foto’s van presentaties,
heeft tot de nominatie geleid.

Belangstellenden kunnen tijdens
het openingsweekend een kijkje
nemen in de praktijk. Er wordt
informatie verstrekt over de diverse
diensten van het spiritueel centrum

waaronder cursussen, readings en
hypnosebehandelingen. Verder is
er een collectie van Lampe Berger.
De witte engel is op beide dagen
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Dag van de Scheiding
Eén op de drie getrouwde stellen scheidt op den duur. Voor de
vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
was dit aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop
landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige
begeleiding bij scheidingen: de Dag van de Scheiding. Het doel van de
dag is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zodat
vechtscheidingen worden voorkomen.
Een echtscheiding meemaken
is een ingrijpende gebeurtenis
voor zowel (ex-)partners als
voor betrokken kinderen. De
begeleiding van een deskundige en
gespecialiseerde scheidingsmediator
zorgt ervoor dat (ex-)partners
zorgvuldig en respectvol uit elkaar
gaan. Als mediation niet mogelijk
is, zorgt de gespecialiseerde
familierechtadvocaat voor
deskundige bijstand in de procedure.
vFAS zet zich in voor de bij
de scheiding betrokken kinderen.
Het is van belang dat kinderen
meer zeggenschap krijgen. vFASscheidingsmediators zijn getraind
om gesprekken met kinderen te

voeren. Het helpt scheidende ouders
bij het nemen van beslissingen over
de kinderen om te weten hoe het kind
het ervaart. Voor het tot stand brengen
van een goed ouderschapsplan door
de ouders is het belangrijk om ook de
wensen van de kinderen te kennen.
Ons kantoor is op 12 september
de hele dag geopend voor publiek.
U kunt vrijblijvend vragen stellen aan
gespecialiseerde familierechtadvocaten
en scheidingsmediators over scheiding,
alimentatie, ouderschapsplan, etc.
Ook kunt u langskomen voor een
‘scheidingscheck’. Wij bekijken met u of
u de juiste keuzes maakt in uw situatie,
zodat u een beter inzicht krijgt in de
gevolgen van beslissingen die u neemt.

Bent u op 12 september
verhinderd, dan bent u welkom op
het spreekuur, elke maandag van
12.00 tot 14.00 uur. Ook kunt u altijd
met ons bellen voor telefonische
informatie.
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zwemmen
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avondkaart!
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avondkaart!
van
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Maandag
t/mavondkaart!
vrijdag, de hele maand september.
Maandag t/m vrijdag, de hele maand september.

Maandag
t/m
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maand
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Geldig
tegen
vanhele
deze
advertentie.
Maandag
t/minlevering
vrijdag, de
de
hele
maand
september.
Geldig
tegen
inlevering
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deze
advertentie.
Geldig
tegen
inlevering
van
deze
advertentie.
Geldig tegen inlevering van deze advertentie.
Volwassenen € 5,95
Volwassenen
€
5,95
Volwassenen
€
5,95
Kinderen
3,95
Volwassenen
€
5,95
Kinderen
€
3,95
Kinderen
€
3,95
Baby’s
€
3,00
Kinderen
3,95
Baby’s
€
3,00
Voor meer info & voorwaarden:
Baby’s
€
3,00
Voor
meer info & voorwaarden:
Baby’s
€ 3,00
Voor
meer info & voorwaarden:
www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel
Voor
meer info & voorwaarden:
www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel

www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel
www.dagjecenterparcs.nl/limburgsepeel

LEKKER! VAN ONZE EIGEN BAKKER
Kersenvlaai met slagroom half
1 GRATIS
pannenzegel

Brood- en
Banketbakkerij
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

www.plushorst.nl
Lucassen

5.69

3.99
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

geldig van 1 t/m 6 september 2014

Door: Mr. M.J.L. van den Aker-Groffen, gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator
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Bomenkap voor hoogveen goed idee?

’De Peel is op dit moment mooi’
Horst aan de Maas kent vele natuurgebieden zoals ’t Ham en de Mariapeel. Vooral het Schuitwater is een populaire plek om te recreëren.
Ingrijpen in de natuur, om bijvoorbeeld hoogveen terug te brengen zoals Staatsbosbeheer in de Mariapeel van plan is, vinden veel mensen
geen goed idee. De meerderheid van de inwoners, 36 procent, vindt dit zelfs een slecht plan. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

Staatsbosbeheer heeft plannen om schaduwrijke plek zitten vanwege
de muggen”, reageert een van de
in de Mariapeel, het natuurgebied bij
Griendtsveen, bomen te kappen om zo inwoners. Anderen vinden het vooral
jammer van de
de terugkeer
bestaande natuur
van hoogveen
‘Minder ingrijpen en meer
en verwijzen naar
te bevorderen.
natuur laten’
eerdere in hun
De plannen
ogen mislukte
stuiten op veel
‘Ik vind de natuur er niet
projecten. “Een
verzet van
mooier op worden’
aantal jaren
omwonenden.
‘Mensen moeten de natuur niet geleden is ook
“Jullie hebben
60 hectare van
geen idee wat
willen maken’
de Schadijkse
je hiermee aan
Bossen gekapt om de heidevelden
dieren verjaagt. En de muggen nemen
terug te laten komen. Daar is weinig
toe. Wij wonen zelf in dit gebied en
van terechtgekomen, het wordt nu
kunnen overdag soms al niet op een

overwoekerd door bramen
en andere strui
ken.” Sommigen
snappen wat
Staatsbosbeheer
wil bereiken,
maar vinden
de geplande
uitvoering te
rigoureus. “Het
is niet goed
dat 90 procent
van de bomen
verdwijnt. Een groene
buffer aan de rand van de
Mariapeel moet behouden blijven.

Behouden bomenkap in
vooral het midden van
het gebied is een
goede optie, maar
een kaal land
schap zoals het
vroeger was, is
niet wense
lijk.”
De
Mariapeel wordt
door 37 procent
van de inwoners
het mooiste natuur
gebied van Horst aan de
Maas genoemd. Bovenaan staat

19%
11% goed
Weet niet
Slecht
36%

Neutraal
34%

het Schuitwater met 46 procent van de
stemmen. De helft van de inwoners
geeft aan regelmatig in de natuur
van Horst aan de Maas te fietsen of
wandelen. “Wij wandelen en fietsen
erg veel door de gemeente, ook door
de natuurgebieden”, zegt een van hen.
“Het is erg belangrijk dat deze op peil
worden gehouden, zodat iedereen
ervan kan genieten.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een
racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Resultaat enquête over mantelzorg
Met een enquête hebben de werkgroep WMO en SP Horst aan de Maas aandacht gevraagd voor de veranderingen in de zorg en de gevolgen daarvan
voor mantelzorgers. Precies 126 bezoekers van drie supermarkten in Horst
hebben op zaterdag 23 augustus de enquête ingevuld. Aangegeven werd
welke activiteit de mantelzorger bereid is uit te voeren voor hun familielid
of buur.
Ruim 90 procent, 117 mensen,
wil regelmatig een kop koffie gaan
drinken en een praatje maken bij hun

www.bekro.nl

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Dompelpompen
in verschillende uitvoeringen.
En alle toebehoren zoals:
■ persslangen ■
■ snelkoppelingen ■
Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

familielid of buur. Er waren 99 mensen
(ruim driekwart) bereid om één keer
per week boodschappen te doen. Bijna

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

de helft (59 mensen) wil regelmatig
voorlezen uit de krant of een boek. Een
keer per week het huis poetsen vonden
37 mensen (29 procent) een geschikte
taak. 46 mensen (36 procent) willen
iedere dag zorgen dat de medicatie
goed ingenomen wordt. Voor het
helpen met naar het toilet gaan kan de
zorgbehoevende op 36 mantelzorgers
(28 procent) rekenen en iets meer dan

één op de vijf mensen wil helpen met
het wassen van hun ouders of familie.
In de gesprekken met de mensen
bleek dat de meesten bereid zijn om
veel te doen voor hun naasten. Maar
ze hebben vaak niet de tijd (werk). De
bereidheid om voor ouders te zorgen is
ook groter dan voor familie ver weg of
voor de buren. Veel jongeren voorzien
problemen omdat zij elders (gaan)

studeren. Het overgrote deel van de
mensen begrijpt dat we straks meer
zelf kunnen betekenen voor de zorg
van onze familieleden, maar geven
wel aan dat ze de bezuinigingen die
op de zorg afkomen geen goed idee
vinden.
Bart Cox, SP Horst aan de Maas en
Paul Geurts, Werkgroep Wmo Horst
aan de Maas

AUTOBEDRIJF

Kom inspiratie opdoen voor het komende modeseizoen
onder het genot van een kopje koffie met een stukje
worteltaart.

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Bij besteding van € 100,- ontvangt u een
proefabonnement * voor een maand, voor
de Milon cirkel bij ANCO lifestyle centre.

Mexx

Uiteraard ontvangt elke klant weer een leuke attentie.

* 1 proefabonnement p.p.

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl

Belgische bluestopper
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang
zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld.
De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Gasthoês kost minimaal 8 miljoen

Gemeente Horst aan de Maas: bezint, eer gij begint!
’t Gasthoês: een prachtig gebouw uit 1902, voor die tijd waarschijnlijk
modern. In 1980 gerenoveerd maar nog steeds niet optimaal wat betreft
toegankelijkheid, bruikbaarheid en veiligheid. Vanaf 2004 is men al bezig
om te kijken wat er met het gebouw moet gebeuren.
Tot op heden was het nog steeds
niet duidelijk, tot vorige week in de
krant te lezen was ‘plan Gasthoês kost
8 miljoen’. Direct al begon de discus
sie dat de gemeente er weer vanuit
gaat dat stichting De Mèrthal als partij
zou meedoen. Ook de directeur van

de bibliotheek Horst geeft al aan dat
ze op de huidige locatie prima zitten.
Ik ben bang dat de inwoners van Horst
aan de Maas er nu al een naar gevoel
van krijgen hoe slecht er van tevo
ren met partijen is gecommuniceerd.
Volgens het onderzoeksbureau CMN-

Groep is het allemaal haalbaar, maar
niet zonder risico, met name omdat het
een zwaar verouderd gebouw met ver
borgen gebreken is, waar nog veel lij
ken uit de kasten kunnen vallen! Dus je
kunt er vanuit gaan dat door die lijken
die zeker uit de kasten gaan vallen, er
nog miljoenen aan kosten bovenop de
geraamde kosten van 8 miljoen komen.
Ook de vele partijen die er in meedoen
met natuurlijk directies, raden van
besturen, en raden van commissarissen

en toezicht komen erbij, net zoals bij
de Floriade. Dat geeft weer meteen
te denken.
Allemaal hadden ze leuke salaris
sen en bonussen en toen er miljoe
nenverlies was, waren de heren niet
thuis en niemand was meer verant
woordelijk, behalve de gemeenten.
Advies aan B&W en de gemeen
teraad van Horst aan de Maas: bezint,
eer gij begint.
Johan van Huet, Lottum

Opening

stichting spiritueel centrum
Met gepaste trots kunnen we melden dat we klaar zijn Uiteraard geven wij u dan ook graag meer informatie over
voor het openingsweekend van 6 en 7 september 2014. onze cursussen, readings, hypnoses etc. Inschrijven is vanaf
Alles valt deze laatste dagen op zijn plaats...
nu reeds mogelijk. De gehele collectie van Lampe Berger
is ook weer op voorraad. Bekijk alvast onze geheel nieuwe
Wij willen u van harte uitnodigen op:
website www.dewitteengelhorst.nl met daarin veel info
zaterdag 6 september van 11.00 uur tot 16.00 uur
over onze diensten en producten.
zondag 7 september van 11.00 uur tot 16.00 uur
Hier vindt u ook onze webshop die de komende tijd nog
Tijdens deze dagen kunt u een kijkje nemen in onze praktijk. uitgebreid zal worden met meer producten.
Hazenkampweg 19, 5964 PE Horst - Meterik

Tel. 077 - 397 15 61

Ook automaat!

L

E-mail: info@dewitteengelhorst.nl

www.dewitteengelhorst.nl

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Bespreking Poll week 34

Ik koop alleen lokale groente en fruit
De Russische boycot van bepaalde groente en fruit duurt nu al een aantal
weken. Een meerderheid van de stemmers, 59 procent, op onze stelling van
twee weken geleden, ziet er echter geen heil in om daarom alleen lokale
groente en fruit te kopen. Zij vinden dat lokale bedrijven beter meer energie
kunnen steken in andere afzetmarkten.
De rest wil graag lokale telers in Horst aan de Maas een steuntje in de
rug geven. Dat is beter voor de lokale economie. Prijzen zakken dan niet en

er ontstaat geen overschot aan producten. Volgens Peter Rechsteiner weet
je dan ook beter wat je koopt. Hij reageert op onze website: “De moderne
fruitteler in Nederland gaat af op zijn ervaring en kijkt met moderne
hulpmiddelen of het fruit plukrijp en eetbaar is. Het vakmanschap van
de teler om de hoek uit zich dus niet alleen in kwaliteit, maar u betaalt
ook een prijs, die lager ligt dan in de supermarkt en geen last heeft van
vervoerskosten.”

Ik wil best betalen om te parkeren bij het bos
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Landelijke organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
onderzoeken op dit moment of haar publiek bereid is om te betalen voor
parkeren bij natuurgebieden. Aanleiding vormt onder andere teruglopende
inkomsten van de verenigingen. Door te betalen voor het parkeren, dragen
bezoekers bij aan de kosten van natuurbeheer.
De plannen zijn nog niet concreet maar zouden een goede oplossing
bieden. De gebruiker betaalt, zeg maar. Vooral mensen die het meest
milieubelastend bezig zijn, door met de auto te gaan, dragen zo bij aan het

beheer van de natuur. Als je niet wilt betalen, dan ga je maar met de fiets.
Daartegenover: wat een onzin, natuur moet gratis toegankelijk
blijven, die is toch van iedereen! Zo benadeel je mensen die verder weg
wonen of minder goed ter been zijn. En in een natuurrijke omgeving
als Horst aan de Maas is dat toch helemaal niet aan banden te leggen.
De natuurorganisaties zijn dan net zoveel geld kwijt met controles als dat
het opbrengt.
Ik wil best betalen om te parkeren bij het bos. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Plannen Mariapeel terugdraaien, is inconsequent > eens 42% oneens 57%

Fietsterreur
De-iets-tragere-fietsers die
zich door een hele horde spatbordklevers opgejaagd voelen,
maar op een fietspad rijden, dus
alleen voor óf achteruit kunnen
en zich daarom de benen onder
hun lijf uit trappen of het fietsen
in het algemeen maar opgeven.
In het landelijk nieuws van deze
week: fietsers die overlast van
fietsers hebben. Ik blijk gelukkig
niet de enige te zijn.
Na inmiddels vijf gestolen
fietsen heb ik het peddelen eerlijk
gezegd een beetje opgegeven. Uit
noodzaak (want geen fiets) ben ik
het wandelen gaan waarderen en
loop ik liever een kwartier dan dat
ik vijf minuten zou fietsen. Maakt
het risico op diefstal ook meteen
kleiner. Maar mocht ik eens op een
geleende fiets stappen, dan blijkt
mijn traptechniek toch verouderd
en word ik regelmatig met een
noodvaart voorbij gesneld door
elektrische fietsen en van die
ligfietsen met een halve auto
eromheen gebouwd.
Tot mijn opluchting ben ik niet
de enige: onlangs bleek dat veel
Nederlanders fietsers asociale weggebruikers vinden. En dan te
bedenken dat het grootste deel
van deze 70 procent van de
bevolking zelf fietser is. Klachten
zijn onder andere het te hard
fietsen. Echt gevaarlijk, ach, dat
valt wel mee, maar hey, we zijn
Nederlanders, dat is me toch
ergerlijk!
Inmiddels rijden in Nederland
volgens de NOS 1,3 miljoen
elektrische fietsen en komen daar
steeds snellere varianten van, zoals
de creatief genaamde pedelec, die
45 kilometer per uur kan. Net als
bij scootertjes heb je hier een
verplichting tot kenteken, maar
een fiets is een fiets, dus rijden ze
op het ook al toepasselijk
genaamde fiets-pad. Er gaan
geluiden op om speciale fietssnelwegen te maken zodat de
recreatieve en minder snelle fietser
niet van zijn bandjes gereden
wordt door een hogesnelheidstrapper.
Aangezien onze gemeente
naast fietsers ook probeersels zo
hoog in het vaandel heeft, voorzie
ik een mooie pilot. Zo’n fietssnelweg lijkt me dé oplossing. Met
flitsers om te kijken of je hard
genoeg rijdt om er ook daadwerkelijk op te mogen. Graag gedaan
gemeente, die kan ook weer in het
vakje zijn-wij-toch-mooi-eveninnovatief. En suggesties voor
namen heb ik ook al. Wat te
denken van de Greenport Speed
bikeway, de Reulsberger race-allée
of de Schaakse Sjeesstraat?
What Else?
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wethouder steunt de door D66 zo zeer gewenste
watertappunten in kernen
Zoals bekend is D66 voorstander van een actieve rol van de gemeente
om alle kernen van onze gemeente te voorzien van watertapplaatsen.
Dat is onderdeel van onze duurzaamheidsdoelstellingen en past bij een
gastvrije gemeente voor toeristen.
In Tienray is door de inzet van
betrokken inwoners een watertap
plaats tot stand gekomen. Die inzet
van de inwoners van Tienray is zeer

te waarderen. De wethouder prees
dit burgerinitiatief, en terecht. Het
was met een slechts kleine rol van de
gemeente tot stand gekomen. D66

heeft grote waardering voor de inzet
van betrokken inwoners en stelt het op
prijs dat de wethouder met het vullen
van het eerste flesje aandacht aan dit
initiatief heeft willen geven. Wij zouden
de wethouder willen vragen om in
de toekomst niet alleen het vullen
van een flesje vaker in de praktijk te
brengen, maar ook na te denken over

een visie en bijbehorend beleid hoe de
gemeente een actieve ondersteunende
rol kan gaan spelen om deze tapplaat
sen in elke kern tot stand te brengen.
Zoals de wethouder aangaf, het is een
te waarderen initiatief. Wij zouden het
waarderen als hij een veelvoud tot
stand kon brengen. Na het tappen en
vullen een getapt beleid. Tienray nog

maals gefeliciteerd met dit resultaat.
Wilt u over dit onderwerp of andere
(politieke) onderwerpen met ons pra
ten, dan kan dat elke eerste zaterdag
van de maand, dus ook zaterdag 6
september, van 11.00 tot 12.00 uur in
de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Geen extra geluidsoverlast spoorlijn Venlo-Eindhoven
Afgelopen jaren is het gebied tussen Venlo en Sevenum in rap tempo
volgebouwd met bedrijven. Alles, zelfs buurtschap Heierhoeve, moest
wijken voor de uitbreiding van het Venlose bedrijventerrein TradeportNoord. Als het aan gemeente Venlo ligt wordt het bedrijventerrein
komende jaren verder uitgebreid met een railterminal. Deze terminal,
ofwel rangeerstation voor goederentreinen, moet deels in Sevenum komen
te liggen.
De spoorlijn tussen Eindhoven en
Venlo wordt intensief gebruikt. Door
de grote hoeveelheid goederentrei
nen zijn de spoorwegovergangen

langer dicht, komen er steeds meer
gevaarlijke stoffen per trein door onze
gemeente en is er vaker sprake van
geluidsoverlast. Een nieuwe rail

terminal zal dit alleen maar versterken.
Daarmee willen we niet zeggen dat
de SP zondermeer tegen deze t erminal
is. De SP vindt dat de gemeente
voorwaarden moet stellen aan de
bouw van een terminal op Sevenums
grondgebied. Extra geluidsoverlast
moet worden uitgesloten, daarnaast
moet de drukke spoorwegovergang bij
de Stationsstraat worden aangepakt.
Al jaren wordt er gepleit voor het ver
vangen van de spoorwegovergang op

de Stationsstraat door een kleine tunnel
onder het spoor. Onder andere de
dorpsraad van Hegelsom heeft zich hier
altijd sterk voor gemaakt. Een nieuwe
railterminal zal voor extra treinen zor
gen. Hierdoor zullen de verkeersproble
men op de Stationsstraat alleen maar
toenemen. Verder zal er ook aandacht
moeten komen voor de spoorweg
overgang op de weg van Sevenum naar
Grubbenvorst. Het vervoer van goe
deren per trein heeft veel voordelen.

Maar er moet ook worden gesproken
over de nadelen hiervan. Als het aan
de SP ligt, dan gaat de gemeente dus
voorwaarden stellen voor de aanleg
van een railterminal op Sevenums
grondgebied. Verkeersproblemen
moeten worden aangepakt en de
bevolking van de dorpen die aan de
spoorlijn liggen, mogen geen nieuwe
geluidshinder ondervinden.
Riek Janssen en Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

De beste stuurlui staan aan wal
Bij het schrijven van dit stuk, ben ik net terug van een tweedaagse
CDA-zomerschool in Den Haag. Inspirerende dagen waar liefst vijftig
leerlingen uit alle gelederen van onze maatschappij samen waren.
Een ontvangst door onze partijlei
der Sybrand Buma en partijvoorzitter
Ruth Peetoom. Ze weten de passie
over te brengen dat het CDA lang
zamerhand bezig is met de kante
ling van een bestuurders naar een
volkspartij. Alle vijftig deelnemers,
variërend van studenten, juristen,
dominee, ondernemers, presenta

tor, dozenverkoper, makelaar, en ja
ook een kippenverkoper: een betere
afspiegeling van een volkspartij kun
je niet meer krijgen. Het besef dat we
als raadslid, volksvertegenwoordigers
zijn, is voor mij een vanzelfsprekend
heid. Ik vind het dan ook jammer dat
vele stuurlui aan wal vaak onvoldoende
onderbouwd conclusies trekken over

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

genomen besluiten, die soms lijken
alsof je het volk onvoldoende wilt
vertegenwoordigen. Het is vaak lastig
de juiste afweging te maken om ieders
belangen voldoende te behartigen. Ook
met betrekking tot onze korfbalvereni
gingen. Meteen ben ik met betrokkenen
in gesprek gegaan en heb geprobeerd
om als een echte volksvertegenwoordi
ger proactief mee te discussiëren. Het
is opvallend dat verenigingen, burgers
en ondernemers verrassend positief
reageren als je ze belt. Dat maken ze

niet vaak mee?! Als raad heeft men
een tot twee jaar geleden ingestemd
om overcapaciteit in accommodaties
te benutten en dat kwaliteit gaat voor
kwantiteit. In die kaders heeft het col
lege gehandeld. Vanaf het begin heeft
de gemeente in alle openheid samen
met de fusievereniging Oxalis overleg
gehad en heeft Oxalis ingestemd met
de tijdelijke locatie Horst. De komende
raadsperiodes valt er helaas niet veel
geld te verdelen. De koek is op en we
moeten keihard bezuinigen. Streven

naar maximale leefbaarheid in alle
kernen is voor het CDA een opdracht
die we zo goed mogelijk willen ver
vullen. Wij durven de vraag te stellen
wat leefbaarheid waard mag zijn.
Dat is in het voorbeeld van Oxalis de
moeite waard om nogmaals onder de
loep te nemen. Wij zijn en blijven pro
actief met alle burgers, ondernemers
en verenigingen in gesprek en blijven
niet als beste stuurlui aan wal staan.
Alex Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas
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Eén woning aan de Mr. ter Voertstraat

Bekendmakingen

Uitgifte van een kavel
in Griendtsveen
Bouwkavel
Aan de Mr. Ter Voertstraat te Griendtsveen is
een kavel beschikbaar voor de bouw van een
vrijstaande woning. De kavel is 879 m2 groot.
Voor deze kavel geldt een aangepaste kavelprijs. Daarnaast kunt u bij aankoop van deze
kavel in aanmerking komen voor de stimuleringsmaatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen.
Startpunt Wonen is gevestigd aan de
Kerkstraat 5 in Horst, en is tevens te bereiken
via 077- 260 00 00 of mail naar
info@startpuntwonen.nl of kijk op de website:
www.horstaandemaas.nu

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Grubbenvorst
Ursulinenweide 5
Hegelsom
Heijnenstraat ongenummerd
Horst
Hof te Berkel 1
Pieter Belsstraat 60
Afhangweg 6a en 6b

Janssenweg 71
Hof te Berkel
Straatnaamgeving
Horst aan de Maas
Verwijdering buitenschoolse
opvang uit het LRKP
Kronenberg
De Beuk 42

Lottum
Horsterdijk 96a
Sevenum
Berghemweg 2
Swolgen
Broekhuizerweg 24a
Tienray
Spoorstraat 65

Herinrichting groenzone
Bemmelstraat Horst

Vorige week vierde zuster Bonaventura het feit dat ze 102 jaar geleden werd geboren. Uit handen van
burgemeester van Rooij ontving zij een boeket bloemen en de persoonlijke felicitaties.

Voordragen kandidaten
voor een Jeugdlintje
Kent u een kind of jongere die een bijzondere
prestatie heeft verricht? Of is hij of zij voor
langere tijd bijzonder hulpvaardig geweest?
De gemeente Horst aan de Maas is trots op
kinderen en jongeren die zich inzetten voor
anderen of voor de gemeente. Zij zijn een
voorbeeld voor anderen en mogen best eens
in het zonnetje worden gezet. Daarom zijn de

Jeugdlintjes in het leven geroepen. Voordragen
voor de Jeugdlintjes 2014 kan nog tot uiterlijk
7 oktober 2014. Kijk voor meer informatie en
het aanvraagformulier op onze website www.
horstaandemaas.nl. Wij kunnen het aanvraagformulier ook naar u opsturen. Stuur hiervoor
een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl of
bel ons via 077 - 477 97 77.

Naschoolse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar!

PadXpress

Het nieuwe schooljaar is inmiddels gestart
en ook de Padxpress zal dit schooljaar weer
vol staan met leuke activiteiten.
PadXpress is de plek waar je moet zijn voor
bruisende activiteiten na schooltijd. Padxpress
wordt georganiseerd en gecoördineerd door
Sport aan de Maas en Stichting Cultuurpad.
Met de PadXpress bieden we alle kinderen een
unieke mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk
tarief workshops, lessen en/of activiteiten te
volgen op het terrein van sport en spel, theater,
dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur,
erfgoed en literatuur.
In afstemming met de scholen wordt een programma samengesteld. De activiteiten worden
uitgevoerd door vrijwilligers, lokale (sport)
verenigingen en andere aanbieders en vinden
plaats op een locatie in de buurt of op school.
Kinderen mogen natuurlijk ook deelnemen aan

activiteiten die buiten hun eigen kern worden
georganiseerd.
Kijk snel op de website www.padxpress.nl en
ontdek wat we voor jullie in petto hebben!
Meld je snel aan, de inschrijfdatum duurt namelijk niet meer lang en vol is vol….

De gemeente gaat de groenzone, gelegen
aan de Bemmelstraat ter hoogte van de
Hagelkruisweg, herinrichten. Dit is nodig omdat we van het Waterschap meer
hemelwater in het eigen gebied moeten
opvangen.

Daarnaast spelen nog een 2-tal andere
landschappelijke inpassingen rondom de
Bemmelstraat/Hagelskruisweg:
- De aanplant van bomen aan de oostzijde van
de Hagelkruisweg;
- De aanplant van een gemengde haag aan de
zuidzijde van de Bemmelstraat.

Wandelpad
Verder wordt, in de groenvoorziening grenzend
aan de Twinkeling, een onverhard wandelpad
aan de zijde van de Bemmelstraat aangelegd. En er is voor gekozen om het gebied
te laten begrazen in plaats van machinaal te
maaien. Een particuliere schapenherder wordt
gevraagd om zijn schapen het werk te laten
doen. Het gebied wordt afgerasterd met een
duurzame afrastering. Via klaphekjes is het
gebied toegankelijk.
Wilt u meer informatie hierover, kijk dan op
onze website voor het volledige artikel.

Aanmeldtermijn verlengd

Evenementen aanmelden
voor kalendergids
Verenigingen en organisaties kunnen hun evenementen voor de kalendergids 2015 tot
1 oktober doorgeven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per e-mail:
gemeente@horstaandemaas.nl

verenigingen
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Alles-in-1 Thuis

Interactieve TV, Internet, Bellen.
Kijk voor alle extra’s op kpn.com/glasvezel
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‘Deze editie is voor de
echte wandelaars’
De Stassie Loeëp werd op zondag 31 augustus voor de vijfde keer georganiseerd door Stichting KnopenLopen.
Meer dan 350 wandelaars verkenden op deze nazomerdag de wandelpaden van de gemeente Horst aan de Maas.
“Geen culinaire wandeltocht dit jaar, maar een lange wandeling van 20 kilometer”, aldus de stichting.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Peter Relouw
Grubbenvorster
schutterskoning
Vanaf stationskiosk Staatsie 1866
bij station Horst-Sevenum vertrekken
de wandelaars in de ochtend met de
trein naar Blerick. Daar aangekomen
start de 20 kilometer lange wande
ling terug naar station Horst-Sevenum.
De wandeling voert dit jaar langs het
kazerneterrein in Blerick, over het
Floriadeterrrein en via landelijk gebied
terug naar Sevenum.
Frans Kunnen van Stichting
KnopenLopen vertelt: “Deze wandeling
wordt sinds 2010 georganiseerd. In
dat jaar werd gemeente Horst aan de
Maas uitgeroepen als Wandelgemeente
van Nederland 2010. Vanaf dat jaar
hebben we geprobeerd om die titel
in ere te houden.” Mart Vervoort, ook

van Stichting KnopenLopen, voegt toe:
“Dit jaar hebben we wel het een en
ander aangepast. Eerdere jaren was
het een culinaire wandeltocht van
ongeveer 12 kilometer. Dit jaar wilden
we een ander publiek aantrekken,
namelijk de echte wandelaars. Met een
wandeling van 20 kilometer doen er dit
jaar bijvoorbeeld minder families met
kinderen mee.”
De Stassie Loeëp heeft een
aantal rustplaatsen. Een daarvan is
op het Floriadeterrein. Hier krijgen de
wandelaars drinken en een broodje
en kunnen ze even uitrusten. Rond
het water hebben zich verschillende
groepjes verspreid die genieten van
hun welverdiende pauze.

Ook de vriendinnen Monique,
Karin, Nicole, Gea en moeder Truus
uit Horst en Grubbenvorst hebben de
rustplek bereikt. “De wandeling is
goed te doen”, vinden zij. “Twintig
kilometer is een fijne afstand, dan
heb je ook echt het idee dat je iets
hebt gedaan.” Het mooiste gedeelte
van het pad is volgens hen het stuk
natuur achter Boekend. “Door de
bossen loop je toch het fijnste. Dan
heb je ook wat om te zien.” Volgend
jaar zijn de vriendinnen weer van de
partij. “Deze wandeling is zeker voor
herhaling vatbaar”, besluiten ze. Even
later gaan ze weer verder. Op naar de
volgende rustplek, zorgboerderij De
Naobere in Sevenum.

Tijdens het feestweekend van schutterij St. Jan uit Grubbenvorst op
zaterdag 30 en zondag 31 augustus werd voorzitter Peter Relouw gekroond
tot koning. Daarnaast werd het dorps- en verenigingsschieten gedaan en
was er het open Grubbenvorster kampioenschap voor de jeugd.
Tijdens het jeugdkampioenschap
ging de eerste plaats in de categorie
van 8 tot 10 jaar naar Jesper Engels.
Bij de 11- tot 14-jarigen was Quinten
von der Heide de eerste. Team Rafal,
bestaande uit Rafal, Mark en Loek won
het dorps- en verenigingsschieten. De
dag werd afgesloten met een optreden
van Two off Us. Het koningsvogelschie
ten 2014 werd geopend door burge
meester Kees van Rooij en pastoor
Peeters. De instructeur van de tamboers
van schutterij St. Jan, Tonny Stappers,
werd benoemd tot lid van verdienste
van de schutterij als dank voor ruim 30

SOS houdt infoavond doofheid
SOS Meerlo-Wanssum organiseert op woensdag 10 september een avond over slechthoren en doofheid. Zij
doet dit in het kader van haar actie voor de bouw van een school voor dove kinderen in Jiboro in Gambia.
Drie deskundigen van Adelante
Zorggroep komen vertellen over
doofheid tijdens de lezing met de titel
‘Een goed gehoor…niet altijd van
zelfsprekend’. Camilla van Beugen,
orthopedagoog, GZ-psycholoog en
vakspecialist, audioloog Sander
Hendrix en maatschappelijk werker
Marijke Polmans praten over het

onderwerp. Naast de lezing wordt
het publiek bijgepraat over de stand
van zaken rondom de bouw van de
dovenschool in het Afrikaanse Gambia.
Het bestuur van SOS Meerlo-Wanssum
en de familie Gommans-Coenders
vertellen dat inmiddels gestart is met
het geven van onderwijs aan dove
kinderen. De bedoeling is dat de

kinderen naast basisonderwijs ook
een vakopleiding krijgen, zodat ze in
staat zijn een zelfstandig bestaan op
te bouwen. SOS begon vorig jaar april
met het project.
De lezing is gratis toegankelijk
en vindt plaats in zaal ’t Brugeind in
Meerlo. De bijeenkomst begint om
20.00 uur.

Klusdienst voor Lottum
Dorpsraad Lottum gaat met een aantal vrijwilligers een klus- en hulpdienst oprichten. Een van de vrijwilligers
kwam met het idee om te kijken of een dergelijke dienst ook in Lottum mensen zou kunnen helpen.
“De bedoeling is dat we
mensen gaan helpen die niet in
staat zijn om kleine technische of
administratieve problemen zelf op
te lossen. Twee van de vrijwilligers
zijn het aanspreekpunt, zij bekijken
of de vraag valt binnen het kader dat
gesteld is”, legt Henk Hendrix, een
van de vrijwilligers, uit.

Ook in een aantal andere dorpen
bestaat een dergelijke dienst al. In
2011 werd in Grubbenvorst een klusen hulpdienst opgericht door stichting
Kom erbij. Ook in Griendtsveen was
men afgelopen jaar bezig met de
oprichting van een dergelijke dienst en
in Meerlo begonnen de inwoners een
Naoberzorgpunt waar vraag en aanbod

op elkaar afgestemd worden.
Een aantal jaren geleden heeft
de KBO in Lottum besproken of een
dergelijke dienst iets voor het dorp
zou zijn, maar daar was toen weinig
animo voor. Dat lijkt nu anders.
De inwoners van Lottum worden
komende week verder geïnformeerd
over de dienst.

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

jaar instructeurschap. Na ruim honderd
schoten werd de erelidsvogel geveld
door de koning van schutterij St. Lucia
uit Horst, Vic Paulissen. Hij mag zich nu
naast koning van St. Lucia ook een jaar
lang erelidskoning van schutterij St. Jan
noemen.
De strijd op de koningsvogel werd
rond 18.30 uur gewonnen door de
voorzitter van St. Jan, Peter Relouw.
Het lukte hem na 30 jaar lidmaatschap
eindelijk om de laatste resten van de
vogel naar beneden te schieten. Samen
met zijn vrouw Marlie is hij komend
jaar het koningspaar.
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Duurzaamheidsevent op Citaverde College
Tijdens de introductieweek van het nieuwe schooljaar werden voor alle eerstejaars mbo’ers van het Citaverde
College duurzaamheidsevents georganiseerd, ook op de locatie in Horst. Het event op vrijdag 29 augustus vormde
de kick-off van het allereerste schooljaar waarin de leerlingen wekelijks een les in het vak ‘Toegepaste duurzaamheid’ volgen.

maken wat voor een soort mens hij
wil zijn. Op de vraag vanuit de zaal
hoe jongeren tegen machtige multi
nationals het verschil kunnen maken
antwoordde Ties: “Als alle jongeren in
Nederland zich ergens voor uitspre
ken dan wordt dat opgepakt door de
politiek en het bedrijfsleven. Ook dat
is leiderschap, ook dat is macht en dan
maak jij wel degelijk het verschil.”

Het zet je echt aan
het denken

De openingslezing van de dag werd
verzorgd door jongerenvertegenwoor
diger Duurzame Ontwikkeling, Ties

Mouwen. Met een wake-up call liet
hij de leerlingen zien hoe we er met
onze planeet op dit moment voor staan

en hoe complex de daarmee gepaard
gaande dilemma’s zijn. Volgens Ties
moet iedereen voor zichzelf de keuze

Sjors Tobben, eerstejaars niveau 3
veehouderij, vond het verhaal van Ties
Mouwen het hoogtepunt van de dag.
“Hij had een hoop hele goede dingen
in zijn presentatie. Het zet je echt aan
het denken. Maar op het gebied van
het gebruik van biobrandstof ben ik,
vanuit mijn kennis en ervaring uit de
varkenshouderij, kritisch. Ik heb hier na
afloop met Ties nog een korte discussie
over gevoerd.”
Docenten van Citaverde
Bedrijfsopleidingen namen verschil
lende workshops voor hun rekening. Zo
bouwden leerlingen van oude pallets
en afvalmaterialen samen één groot

insectenhotel. De workshop ‘innovaties’
liet studenten duurzame oplossingen
zien door technologische hoogstandjes
enerzijds en anderzijds door hetgeen
moeder natuur ons gewoon zo aan
biedt. Tot slot kregen de leerlingen door
middel van de workshop ‘watervoetaf
druk’ inzicht in wat werkelijk helpt wat
betreft waterverbruik.
Oud-leerling en trendwatcher
Sandra Baan van Studio Baan sloot de
dag af met een lezing waarin zij de
leerlingen liet zien welke belangrijke
consumententrends er zijn en hoe je
daar als bedrijf op kunt inspelen. Zij
drukte de leerlingen op het hart dat als
je ergens in gelooft, je jouw droom ook
waar kunt maken. Sandra wil dat men
sen weer wakker worden en de moed
en lef krijgen om weer te gaan doen.
Ook op het gebied van duurzaamheid.
Zo richtte zij met haar bedrijf het inita
tief Ugly Food op waarmee zij wil zor
gen voor een afzetmarkt van B-kwaliteit
groente en fruit, waarvan jaarlijks 40
miljoen kilo, ofwel 20 procent van de
omzet gewoon wordt weggegooid. Met
verschillende projecten probeert zij de
koppeling te maken tussen onderwijs,
onderzoek en bedrijfsleven.

Swolgen Rocks gaat
naar buiten

Eerste editie Blagentuin
in America

In Swolgen vindt op zaterdag 13 september de eerste outdoor editie
van Swolgen Rocks plaats. Het festival vindt plaats op de weide tegenover Donkstraat 4 in Swolgen.

Op het terrein van Knuffelbeer in America vond op zondag 31 augustus de eerste editie van Blagentuin plaats,
speciaal voor kinderen. Geen bier en harde muziek deze middag, maar ijs en een kinderdisco. “Iedereen hier is blij”,
aldus de organisatie.

Swolgen Rocks biedt niet alleen
een podium voor beginnende bands
maar ook gevestigde rockbands zijn
terug te vinden in de line-up. Het fes
tival begint om 15.00 uur met diverse
muzikale attracties en workshops. Er
is muziek van de jeugdige band Free
Beer. Het is zelfs mogelijk om kennis
te maken met het bespelen van ver
schillende instrumenten en het spelen
in een band. Het avondprogramma

wordt geopend door de lokale band
CRE8 die voor het eerst in de nieuwe
bezetting het Swolgen rockpodium
betreedt. Als tweede staat de
hardrockband Balls of Steel op het
podium, gevolgd door de afsluiter
Present Danger. Deze band heeft al
diverse prijzen gewonnen met hun
Metallica-tribute act.
Kijk voor informatie op
www.facebook.com/swolgenrocks

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Het had nog wel iets drukker
mogen zijn, vindt de organisatie.
“Maar voor een eerste editie is het heel
erg geslaagd. Overal zie je lachende
kinderen, dus dat is mooi”, vertelt Teun
Lucassen van de festivalorganisatie. Voor
het eerst dit jaar bestaat Knuffelbeer
uit twee dagen. Behalve twee avond
programma’s voor jongeren en
volwassenen, heeft het festival nu ook
een kindermiddag georganiseerd: de
Blagentuin. “We hebben nu meer ruimte
gekregen om op te vullen en we wilden
graag een andere doelgroep aantrekken.
Dat werden de kinderen. We hebben
echt alles uit de kast gehaald voor hen
en allerlei activiteiten en spelletjes
bedacht. Activiteiten zoals deze zijn ook

altijd goed voor de leefbaarheid van een
dorp. Uit de reacties die we gekregen
hebben, blijkt ook dat de inwoners van
America het erg waarderen dat we dit
organiseren”, vertelt Teun.
Er is een springkussen, de kin
deren kunnen geschminkt worden,
mini-hamburgers en ijs eten en nog
veel meer. Een waar kinderparadijs is
hier opgebouwd en alle aanwezige
blagen hebben het ontzettend naar hun
zin. Voor de sportieve kinderen is er
zelfs een echte kinderdisco aanwezig,
waarbij ook de allerjongsten hun beste
dansmoves laten zien. Moe van het
dansen? De kinderdisco maakt plaats
voor een poppenkastshow, waarbij de
kinderen lekker relaxt kunnen genieten

van de avonturen van Jan Klaassen en
Katrijn. Teun: “Er is ook een goochelaar
aanwezig en je gelooft je ogen niet als
je ziet wat die allemaal kan! Ook voor
de ouders is dat ontzettend leuk om
te zien. Want de middag is natuurlijk
bedoeld voor kinderen, maar ook de
volwassen kunnen het kind in zich naar
boven laten komen. Voor de sterke
vaders hebben we bijvoorbeeld een
wedstrijd voor de Sterkste Papa in het
leven geroepen, waarbij de vaders met
weegschaaldrukken kunnen laten zien
hoeveel kracht ze hebben.” Rond 15.00
uur gaat de Blagentuin langzaam over
in het reguliere Knuffelbeerprogramma.
“Hopelijk blijven de ouders dan nog
even hangen hier”, aldus Teun.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lotte van Enckevort
16 jaar
Sevenum
Citaverde College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop eigenlijk dat ik over tien jaar
voor de klas sta als lerares, dat is al
best lang mijn droom. Ik zou dat dan
wel op de basisschool willen werken,
omdat daar echt lezen, schrijven en
rekenen wordt aangeleerd. Als we
vroeger gingen spelen, wilde ik al
altijd de juf zijn.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van een vriendin van mij.
Ze geeft een feestje en ze stuurde mij
hoe laat het begint en waar ik op die
tijd moet zijn.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Soms zijn ze best wel handig, maar
tegelijkertijd kunnen zo ook een
probleem vormen, rondom pesten
bijvoorbeeld. Maar als ik vanuit mezelf

kijk, is het wel handig. Ik kan daardoor
heel snel afspreken met vriendinnen
en volgen wat ze doen.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Voor mij is dat een Fiat 500. Dat vind ik
een leuk autootje, lekker comfortabel,
niet al te groot. Het liefst zou ik een
uitvoering met open dak willen.
Wat is uniek aan jou?
Ik denk mijn lach. Op school word ik
vaak een schaap genoemd. Mijn lach
klinkt bijna als het gemekker van een
schaap. Vaak is die opmerking gewoon
grappig bedoeld, gelukkig. Daar zit ik
niet echt mee, dan lach ik nog harder,
dus dat wordt het nog erger. Ik krijg er
thuis ook vaak opmerkingen over, maar
daar zijn we er inmiddels aan gewend.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik wandel veel en daar word ik wel
blij van. Meestal ga ik in Sevenum
wandelen, maar soms wandelen
we ook wel eens verder, richting
Horst. Met mijn moeder samen
probeer ik grotere stukken te lopen.
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aan
Lotte van Enckevort Mies

We zijn nu aan het proberen om
een Kennedymars te lopen, eerst de
40 kilometer, daarna de 80 kilometer.
Of dat nu gaat lukken? Dat denk ik
niet. Maar dat willen we wel een keer
proberen.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is lasagne, mijn moeder gebruikt
niet echt een geheim ingrediënt.
Ze gebruikt eigenlijk steeds andere
ingrediënten, dus dat is iedere keer
een verrassing. Ook maakt ze het
steeds op een andere manier, ze kookt
niet uit een pakje.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik denk dat ik een Fiat 500 zou kopen
en mijn rijbewijs zou halen. Dat zou
wel handig zijn. De rest zou ik op de
bank zetten voor later. Misschien kan
ik daarmee dan kijken naar een leuk
huis.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik verdien zelf bij met twee baantjes.
Ik werk bij de komkommerkwekerij,

daar oogst ik de komkommers en alles
wat daarbij hoort. Ook werk ik op de
ijsboerderij, daar maak ik coupes en ik
serveer ze. Ik vind het allebei leuk en
het verdient ook allebei goed, dus dat
is mooi meegenomen.
Leukste feestje ooit?
Wij hebben hier laatst een bruiloft
gehad bij ons in de tuin, van vrienden
van pap en mam. De trouwerij was
gewoon op het gemeentehuis, maar
’s avonds het feest en de receptie is
bij ons thuis geweest en dat was wel
erg leuk.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is Kerstmis. Kerstmis is voor ons
dubbel feest, want mijn zusje is
dan ook jarig. Ik vind het altijd een
gezellige dag, ’s ochtends komen
vrienden voor de verjaardag en
’s middags gaan we bij de familie eten.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ik ga het liefst naar Eindhoven en
dan het liefst tijdens vakantiedagen
of vrije dagen zoals een studiedag.
In Eindhoven ben ik al heel vaak
geweest, met mama en met oma.
Dus ik kan er de weg vinden naar de
winkels die ik leuk vind, dus dat vind
ik helemaal prima.
Zon of sneeuw?
Zon! Dan is het altijd lekker warm,
dan kan ik lekker in de zon gaan zitten,
naar het zwembad gaan en leuke
dingen doen met vrienden. Dat gaat
allemaal net wat gemakkelijker dan
met sneeuw. Ik ben dit jaar ook voor
het eerst op wintersport geweest,
dat beviel ook wel goed, maar toch ga
ik liever op zonvakantie. Dat vind ik
uiteindelijk toch net wat leuker.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ’s Ochtends
blijf ik het liefs liggen en ’s avonds
lig ik er het liefst zo laat mogelijk
in. ’s Avonds ben ik ook vele malen
actiever dan ’s ochtends.
Stad of dorp?
Een dorp, een dorp is tenminste lekker
klein, lekker rustig. Daar kent iedereen
elkaar ook een beetje, in de stad is dat
veel minder. Ik hoop dat ik voor altijd
lekker in een dorp kan blijven wonen.

Column

Manvolk
Wat is het toch met ons
vrouwen, dat we onszelf aan
het eind van een vakantie altijd
net iets kritischer in de spiegel
aankijken? Dat we dan zelden
tevreden zijn over echt alles
aan onze verschijning en dat we
ons linea recta richting de
sportschool sturen om die extra
vakantiekilootjes ervan af te
springen.
Wij vrouwen stellen
onmogelijke eisen aan onszelf.
We vergelijken onze eigen
lichamen met dat van
gefotoshopte, dunne tieners waar
de modebladen vol mee staan.
Voor 99 procent van de bevolking
is het onmogelijk om aan dat
beeld te voldoen. En toch gaan
steeds weer maandsalarissen op
aan de sportschool, dure sappen
en salades terwijl niemand die
paar centimeter gezellige vetjes
had opgemerkt. Deze gekte
rondom onzeker- en
ontevredenheid deed me denken
aan hoe gemakkelijk het
manvolk zich door het leven
beweegt. Nu weet ik zeker dat ik
niet alle mannen – en natuurlijk
ook niet alle vrouwen – over een
kam kan scheren, maar de
Spaanse machoman die ik
afgelopen zomer heb kunnen
observeren zette me wel aan het
denken. Nog krap een uurtje op
het strand en – hup – daar stond
er weer een aan ons handdoekje.
Deze mannen deden nergens
moeilijk over, schroomden niet
om het maar gewoon te vragen:
de een wilde weten wat we
aantrekkelijk aan hem vonden,
de ander was nieuwsgierig naar
ons excuus om hem niet te
zoenen en weer een ander had
zichzelf zonder blikken of blozen
in een romantisch filmmoment
geplaatst. Trappelend en
spartelend lag hij naast ons in de
zee: “save me, save me”!
Geen een van allen deed
moeilijk over een klein bierbuikje
of een puistje, maar waren
gewoon tevreden met wie ze
waren en lieten dat ook merken
ook: “I think I am attractive. You
think I am attractive? Because
then we can kiss.” Tsja, zo simpel
kan het zijn.
Mies
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Judo op de Special Olympics

Horsterse op European Summer Games
Priscilla de Roock uit Horst neemt vanaf 9 september deel aan de SO2014 European Summer Games in
Antwerpen in de discipline judo. Bij de openingsceremonie mag ze namens Nederland de Olympische vlag dragen.

de twee weken om op conditie te
blijven. “Ik ben sterk, maar ik wil nog
sterker worden. Daarom wil ik ook
gaan fitnessen.” Verder kijkt ze graag
judo op televisie. “Daar kan ik veel van
leren. Ik ben een grote fan van Edith
Bosch. Jammer dat ze gestopt is. Ik heb
ook een handtekening van Deborah
Gravenstein. En ik zou heel graag
Henk Grol een keer ontmoeten, dat is
een knappe jongen”, lacht ze.

Boos maken
Tijdens de European Summer
Games in Antwerpen nemen
tweeduizend sporters uit 56 landen het
tegen elkaar op in tien verschillende
sporten. Er is een Olympisch dorp
ingericht. De meesten tegenstanders
kent Priscilla, omdat ze er vaker tegen
judode. Bijvoorbeeld op een groot
toernooi in Zwitserland een paar jaar
geleden. Priscilla was ook al eens

Priscilla (22) woont in een
kleinschalige woonvorm van Pluryn in
Horst. Overdag is ze vaak bij stichting
De Naobere in Grubbenvorst te vinden.

“Vroeger werd ik vaak gepest. Ik ben
op judo gegaan om mijn stress kwijt te
raken. Judo is leuk, het is een goede
ontspanning”, vertelt ze. Ze is lid van

het G-team van Sportinstituut Verhagen
in Venray. Elke vrijdagavond staat ze
er met haar trainer Rudi Verhagen
op de mat. Verder zwemt ze eens in

UW FUNCTIONEREN, ONZE ZORG!
Algemeen fysiotherapeute en geregistreerd oedeemen oncologiefysiotherapeute. Aangesloten bij Nederlandse
Vereniging voor Fysiotherapie binnen de lymfologie (NVFL)
en Fysiotherapie Netwerk Oncologie (Fyneon)

Yvonne Smulders

Wat kan de oncologie-/oedeemfysiotherapeut voor u
betekenen?
Een oncologiefysiotherapeut is gespecialiseerd in het
behandelen van klachten ten gevolge van kanker en/of van de
medische behandeling hiervan, in alle fasen van de ziekte:
in de curatieve, palliatieve en terminale fase.

Mogelijke klachten:

Behandelmogelijkheden:

Lymfoedeem (vochtophoping) na operatie,
bijvoorbeeld verwijdering van lymfeknopen of
na bestralingen

Oedeemtherapie: manuele lymfedrainage en/
of compressietherapie, lymfetaping, gerichte
adviezen en oefeningen

Pijnlijke littekens, verklevingen of fibrose na
operatie en/of bestralingen

Fascietechnieken, littekenmassage en
lymfetaping

(Gewrichts-) mobiliteitsklachten na operatie
en/of bestralingen

Fascietechnieken, mobiliserende fysiotherapie
technieken en gerichte oefeningen

Vermoeidheidsklachten, conditieverlies
en spierzwakte na bijvoorbeeld operatie of
chemotherapie

Oncologische revalidatie. Begeleid oefenen
(cardio-/krachttraining) individueel of in
groepsverband

Ademhalings- of spanningsklachten

Ademhalings-/ ontspanningsoefeningen

Ook wij lopen mee met Walk 4 the Roses

Ook wij lopen mee met Walk 4 the Roses

Westsingel 96, 5961 DH Horst • T (077) 398 28 34 • info@fysiowestsingel.nl • www.fysiowestsingel.nl

Nederlands kampioen. “Ik hoop in
Antwerpen ook goud te winnen. Dat is
het mooiste dat je kunt bereiken. Maar
ik heb sterke tegenstanders. Als ik me
boos maak, heb ik een kans. Want
dat is mijn grootste kracht. Vaak ga
ik teveel nadenken. Dat moet ik niet
doen. Ik moet gewoon gaan judoën.”
Langzamerhand stijgt de spanning
bij Priscilla. Niet alleen gaat ze vanaf
9 september twaalf dagen naar
Antwerpen, ze mag ook nog eens
tijdens de openingsceremonie de
Olympische vlag dragen. “En ik kom op
televisie bij Man Bijt Hond”, vertelt ze
trots. Man Bijt Hond volgt drie sporters
die zich voorbereiden op de European
Summer Games. Priscilla is één van
hen. In vijftien items van vier minuten
geeft het programma een beeld van
haar leven rondom het judo. Daarbij
gaat de judoka ook op bezoek bij de
burgemeester van Horst aan de Maas.

Walk 4 the Roses naar
2.000 wandelaars
Na het sluiten van de inschrijving voor de vierde editie van de Walk
4 The Roses eind augustus, bleek dat er nog grote belangstelling was om
de Walk toch te lopen. De organisatie besloot daarop nog een beperkt
aantal wandelaars toe te laten.
Het wandelevenement had dit
jaar gerekend op een wandelgroep
van 1.850 deelnemers. Tijdens
de vorige editie liepen nog 1.500
wandelaars de twintig kilometer
voor het goede doel. Toch bleken de
1.850 plekken dit jaar niet voldoende.
De organisatie heeft daarom het
aantal startplekken alsnog verhoogd
naar tweeduizend. De opbrengst, die
bestaat uit het inschrijfgeld, zal dit
jaar daarom ook hoger uitpakken.
De opbrengsten gaan jaarlijks naar

KWF Kankerbestrijding. Daarnaast
wordt een regionaal doel gesteund.
Dat is dit jaar het Hospice Zenit uit
Venray. Zij ontvangen 10 procent van
de opbrengsten.
Walk 4 The Roses vindt zondag
7 september plaats. De start is
op het Wilhelminaplein in Horst.
Om 10.00 uur begint het programma
met een optreden van Vocal
Connexion. Wethouder Ger van
Rensch geeft daarna het startschot.
Dan wordt in groepen gestart.

‘Normale’ overwin
ning in Hegelsom
Door: Jan van de Pas, RKSV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo leek gretig aan de wedstrijd
tegen de ploeg uit Hegelsom. Zo gretig als het allemaal voor de wedstrijd
leek, was het echter allemaal niet. De ploeg uit Melderslo voetbalde niet
erg gedisciplineerd en was zoekende naar de juiste vorm.
Het spel van Melderslo was niet
allemaal slecht, er waren ook goede
aanvallen en leuke goals te zien. Dat
kwam mede door het af en toe zeer
pover verdedigen van de thuisploeg.
Trainer Roeland van Oudenhoven kon
een aantal tactische zetten proberen:
welke doelman wordt eerste keus,
welke verdedigers of aanvallers gaan
het worden? Door een eerdere neder
laag tegen Meterik waren de kansen
voor Melderslo om een ronde verder
te komen toch al bijzonder klein.
Stan van de Pas scoorde de eerste
goal, 0-1. De 0-2 werd gemaakt door
Jeroen Kallen van Melderslo. Robert
Josten van Hegelsom scoorde de 1-2,
wat de ruststand werd. Kort na de
pauze waren er nog doelpunten van
Bart Verheijen, die goed door liep na

een strakke pass van Bram Keiren en
van Jeroen Kallen die uit een penalty
de 1-4 scoorde.
Daarna werd het 2-4 door een
benutte trap vanaf de elfmeterstip
van Rik Huys. Hij mocht deze nemen
na hands in het strafschopgebied.
Uiteindelijk zorgden een doorloopbal
van Peter Spreeuwenberg na een
handig overstapje van Bart Verheijen
en een van richting veranderd schot
van Jeroen Gubbels voor de 2-6
eindstand.
Voor mensen die er niet bij
waren, was dit een normale stand,
maar diegenen die er wel bij waren,
hebben gezien dat de stand met
wat meer discipline aan de kant van
Melderslo nog wat hoger uit had
kunnen vallen.
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Sporting sleept sponsor
binnen
Voetbalvereniging Sporting ST uit Swolgen en Tienray heeft ING weten te strikken als sponsor. De bank heeft zich
per 1 september voor drie jaar aan de club verbonden. Amateurclubs uit heel Nederland maakten met een onderscheidende pitch kans op een intensief sponsorschap van de ING.

“We zijn enorm trots dat we met
onze creatieve pitch een sponsor
schap van de ING in de wacht hebben
gesleept”, vertelt Emile Beurskens van
de sponsorcommissie. In haar pitch
legde Sporting de nadruk op de vrijwil
ligers. Zo vroegen zij om een bijdrage
voor het oprichten van ‘banken met
een verhaal’, herinneringsbanken aan
speciale vrijwilligers uit de historie van
de verenigingen, voor kleding voor
vrijwilligers als koffiedames, scheids

rechters, onderhoudsvrijwilligers en
trainers en voor het organiseren van
een vrijwilligersavond.
Het hoofdsponsorschap ging naar
Venlosche Boys, maar ING vond het
voorstel van Sporting creatief genoeg
om hen een subsponsorschap te
gunnen. Hoewel ze daarvan niet alle
voorstellen uit de pitch kunnen realise
ren, mag de club zelf invulling geven
aan het bedrag. “Uiteraard zullen we
proberen wat voorgestelde zaken uit

onze pitch in te vullen. We kunnen met
deze extra impuls onze ambitie voor de
komende jaren gaan verwezenlijken”,
aldus Beurskens.
Sporting ST is één van de ruim
driehonderd amateurclubs in Nederland
die uit bijna achthonderd aanmeldin
gen beloond is met een sponsorschap.
Met dit programma wil de ING samen
met de KNVB het amateurvoetbal in
Nederland een aanzienlijke impuls
geven.

Nieuwe kleding voor coaches
en leiders Wittenhorst
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Melderslo overdondert
in bekerwedstrijd
Door: René van Helden, RKSV Melderslo
De uitslag van 1-10 doet vermoeden dat de supporters dinsdag 26
augustus een mooie wedstrijd tussen RKSV Melderslo en RKDSO uit Lomm
voorgeschoteld kregen. Dat viel een beetje tegen. De hoogte van de score
is voor de ploeg uit Melderslo echter gunstig.
Slordigheid van beide teams
en het harde spel van RKDSO in de
eerste helft voerden de boventoon.
In de tweede minuut was het al raak.
Dennis Gubbels werd neergelegd in
het zestienmetergebied. Jeroen Kallen
schoot de strafschop binnen, 0-1.
RKDSO probeerde om via de opbouw
het doel te vinden. In de 18e minuut
slaagde de ploeg daar in. Met een
afstandsschot werd het 1-1. In de 23e
minuut werd de voorzet van Peter
Spreeuwenberg door Dennis Gubbels
teruggelegd op Bart Verheijen. Via het
been van een verdediger werd het
1-2. Twee minuten leed RKDSO knullig
balverlies en legden ze vervolgens de
doorgebroken Stan van de Pas neer.
De scheidsrechter moest de rode
kaart tonen. Om de verruwing van het
spel enigszins een halt toe te roepen,
volgden er meer gele kaarten, vooral
aan de zijde van RKDSO.
In de 32e minuut viel het mooiste
doelpunt van de wedstrijd. De diepe
bal van Jeroen Kallen viel net achter

de verdediging. De aanname van Bart
Verheijen op de borst was mooi en
het lobje over de uitgelopen doelman
prachtig, 1-3. Diezelfde Bart wist een
minuut later een voorzet van Stan van
de Pas opnieuw tegen de touwen te
werken, 1-4.
Direct na rust waren de rollen
omgedraaid. Bart gaf voor op Stan
en deze scoorde 1-5. Toen speelde
Peter Spreeuwenberg zichzelf vanaf
de 56e minuut in de schijnwerpers.
Opkomen over rechts en scoren in de
lange hoek, 1-6. In de 59e minuut
opkomen over links, 1-7. Toen Peter in
de 63e minuut ook nog een voorzet
van invaller Martijn Kallen in het doel
schoot, had hij zijn hattrick te pakken,
1-8. In de 82e minuut kon Stan van
de Pas zijn tweede doelpunt laten
aantekenen, 1-9. In de 89e minuut
werd het drama voor de ploeg uit
Lomm compleet toen de keeper van
RKDSO over de bal heen schopte en
Bart Verheijen de dubbele cijfers op
het scorebord bracht, 1-10.

NIEUW: HEERLIJKE SMOOTHIES!
In de smaken BLUEBERRY
ANANAS-MANGO of
AARDBEI-FRAMBOOS

5

.7
€2

Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst kreeg tijdens de jaarlijkse sponsoravond nieuwe coachjassen. Deze
werden officieel overhandigd door sponsoren CRA Vastgoed BV en Smeets Bouw BV.

Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl
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HIPHOP/KINDERDANS
HIPHOP/KINDERDANS
Maandag 8 september

Maandag Hip
8 september
16:00
Hop Kids
16:00
Hip Hop
Kids
16:45
Zumba
Kids
(vanaf gr.4)
16:45 9 september
Zumba Kids (vanaf gr.4)
Dinsdag
Dinsdag 9HipHop
september
18:15
Wedstr.Training
18:15
HipHop
Wedstr.Training
19:00
Hip
Hop Teens/Youth
19:00
Hipseptember
Hop Teens/Youth
Woensdag
10
WoensdagX-mini
10 september
16:00
Kids (gr. 1/2)
16:00
X-mini
16:30
Mini
KidsKids
(gr. (gr.
3/4)1/2)
(gr. 5/6)
3/4)
16:30
Mini Kids
Kids (gr.
17:15
Modi
17:15
Modi
(gr. 5/6)
18:00
Hip
HopKids
Teens
18:00
HipHop
HopYouth/Adults
Teens
18:45
Hip
18:45
Hipseptember
Hop Youth/Adults
Donderdag
11
Donderdag
11Hop
september
16:00
Hip
Kids
16:00
Hip HopWedstr.
Kids Training
16:45
HipHop
16:45
HipHop Wedstr. Training
Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
HipHop
HopTeens
Kids ==12
10t/m
t/m15
12jr.
jr.
Hip
HipHop
HopYouth
Teens==16
12t/m
t/m2215jr.jr.
Hip
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.

‘Wittenhorst was reeds bezig met
nieuwe kleding voor de trainers en
leiders. Op een bepaald moment zijn
we in contact gekomen met CRA
Vastgoed en Smeets Bouw. Zij waren op
zoek naar meer naamsbekendheid in
de regio”, vertelt Paul Timmermans,
commissielid commerciële zaken.
Gerold Vereijken van CRA Vastgoed legt
de betrokkenheid bij de club uit: “CRA
Vastgoed en Smeets Bouw zijn door

middel van het project Hof te Berkel
inmiddels een aantal jaren actief in
Horst. We zien hier een zeer goed
ondernemersklimaat en wilden graag
aansluiting vinden met deze
ondernemers. Zo kwamen we bij
Wittenhorst terecht. Wittenhorst heeft
een sterke binding in de gemeenschap
en is op sportief en zakelijk gebied zeer
ambitieus. Dit sprak ons enorm aan.”
Hij vervolgt: “De club was bezig met

nieuwe kleding en wij op zoek naar
extra exposure. Zo ontstond een perfect
één-tweetje, om maar in voetbal
termen te blijven.” Paul Timmermans:
“Wij zijn trots op het feit dat CRA
vastgoed en Smeets Bouw in ons de
professionele partner zien, die hen kan
helpen in haar marketingdoelstellingen.
Maar uiteraard minstens zo trots kijken
we naar de uniforme uitstraling van
onze coaches en leiders.”

KOSTEN? 15 lessen voor:
KOSTEN?
lessen voor:
X-Mini
Kids (3015
min.)
€ 57,50

X-Mini KidsKids
(30 (45
min.)
57,50
Mini/Modi
min.)
€€72,50
Mini/Modi
Kids (45 min.)
72,50
Hip
Hop/Streetdance
(45 min.) €€77,50
Hip Hop/Streetdance
(45 min.) € €100,77,50
HipHop
incl. wedstrijdtraining
HipHop incl. wedstrijdtraining € 100,-

MUSICAL LESSEN
MUSICAL LESSEN

Dinsdag 9 september
Dinsdag
9 september
16:00
Musical
Kids (8-12 jaar)
16:00 Musical
MusicalTeens
Kids (8-12
jaar)
17:00
(12-18
jaar)
17:00 Musical
(12-18 jaar)
KOSTEN?
15 lessenTeens
voor € 130,KOSTEN? 15 lessen voor € 130,-
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BODY-FIT & ZUMBA
BODY-FIT & ZUMBA

Maandag
Maandag Body-Fit M
09:15
09:15
Body-FitMM
18:30
Body-Fit
18:30
Body-FitCM
19:30
Body-Fit
19:30
Body-Fit
C
20:30
ZUMBA
Fitness
20:30
ZUMBA Fitness
Dinsdag
Dinsdag ZUMBA Fitness
20:00
20:00
ZUMBA Fitness
Woensdag
WoensdagBody-Fit M
09:15
09:15
Body-Fit
M
10:15
ZUMBA
Fitness
10:15 Body-Fit
ZUMBA
19:30
C Fitness
19:30 Body-Fit
20:30
ZUMBACFitness
20:30
ZUMBA Fitness
Donderdag
Donderdag
09:15
ZUMBA Fitness
09:15
ZUMBAFitness
Fitness
18:30
ZUMBA
18:30
ZUMBA M
Fitness
19:30
Body-Fit
19:30
Body-Fit M
Zondag
Zondag ZUMBA Fitness
10:00
10:00
ZUMBA Fitness
Seizoen van 20 weken geldig
Seizoen
vant/m
20 zon
weken
geldig
van
25 aug.
1 febr.
‘15
vanles
25 aug. t/m zon
febr. ‘15
Per
€ 17,00
Per les kaart
7,00
10-ritten
€€62,50
10-rittenkaart
kaart €€105,00
62,50
20-ritten
20-ritten kaart €€130,00
105,00
Onbeperkt
Onbeperkt
130,00
Géén
instapkosten, géén€ inschrijfGééngéén
instapkosten,
inschrijfgeld,
verplichte géén
maandelijkse
geld, géén
verplichte
maandelijkse
incasso’s.
Geen
vaste avond,
maar
incasso’s.
Geen
vaste avond,
maar
allemaal
open
inloopuren!
Je komt
allemaal
open inloopuren!
Je komt
sporten
wanneer
het jou uitkomt!
sporten wanneer het jou uitkomt!

Gedurende het seizoen is het mogelijk dat de lessen en lestijden worden aangepast.
Gedurende
het seizoen
is Venrayseweg
het mogelijk dat
deHorst,
lessentel:
en 077-4770111,
lestijden worden
aangepast.
Feesterij
en Danserij
Froxx,
116,
www.froxx.nl
Feesterij en Danserij Froxx, Venrayseweg 116, Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl
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GEPLUKT Anny Lenssen

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Ze is iemand die van gezelligheid houdt, wekelijks naar haar ouders gaat om koffie te drinken, regelmatig gaat
shoppen met vriendinnen of buren, gek is op haar kleinkinderen en vooral op vakantie gaat voor de cultuur van een
land. Deze week wordt Anny Lenssen (54) uit Melderslo geplukt.

BESCHERM UW OGEN TEGEN
VEROUDERING EN BESCHADIGING
Licht is nodig om goed te kunnen zien en om u goed te
voelen. Maar licht heeft ook een minder fijne kant. Schadelijk
blauwviolet licht en UV-stralen kunnen veroudering en
aandoeningen aan de ogen veroorzaken. Bijvoorbeeld als de
zon schijnt, bij bewolking en binnenshuis, door sommige
led-schermen en verlichting. Crizal Prevencia filtert gevaarlijk
blauwviolet licht, zodat uw ogen optimaal beschermd zijn.
Bovendien voorkomt Crizal Prevencia hinderlijke reflecties,
krassen, vlekken, stof en water op uw brillenglazen.
Kom langs bij Kruytzer optiek en optometrie
en vraag naar advies op maat.

LAAT JE ZIEN
Kerk straat 1 Hor st 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl

Anny werd geboren op de
Nieuwenhofweg in Melderslo. Op
haar veertiende ging ze uit in Horst
en kwam ze haar man Wil (55)
tegen in uitgaanscentrum De Vlies.
Ze trouwden op haar twintigste en
kregen twee kinderen, Roy (31)
en Linda (28). “Ik ken m’n man al
40 jaar en ben ‘m nog steeds niet
moe”, lacht ze. “Dat is tegenwoordig
met al die scheidingen ook best
bijzonder.”
In 1988 kwam Anny op de
Blaktweg in Melderslo te wonen.
“M’n man heeft in vier maanden tijd
dit hele huis gebouwd. Dat is ook
heel snel. Hij is best een werkpaard”,
vindt ze. Haar tuin is nu omgebouwd
tot een zonnig paradijs. Met een
zwembad, een houten overkapping,
een loungeset en een geelgestuukte
muur is het volgens sommigen net
een vakantiewoning in Mallorca of
Griekenland.
Anny kijkt het leven nuchter
tegemoet. Ondanks haar rechterarm
waar geen kracht meer inzit, geniet
ze van iedere dag. Sinds 1975
mag ze niet meer werken. “Maar
ik verveel me nooit. Ik ga iedere
woensdag koffie drinken en shoppen
en twee keer per jaar ga ik naar Den
Bosch winkelen. En ik heb natuurlijk
altijd m’n zwembad nog waar ik met
mooi weer in kan liggen”, vertelt ze
vrolijk.

We hebben allebei
vier generaties
Helemaal enthousiast wordt ze
wanneer haar kleinkinderen Nina (1)
en Nigel (3) op bezoek komen. “Ik
ben heel trots op m’n kleinkinderen.
Ze komen af en toe logeren en laatst
heb ik nog met ze in het zwembad
gezeten. Ze slapen allebei in mijn
eigen babybedje. Dat is toch heel erg

leuk. Ik heb eigenlijk best wel geluk.
Niet alleen ik, maar ook mijn man.
Zowel de vader van Wil als mijn
moeder leven nog, dus hebben we
allebei vier generaties”, zegt ze.

Ik leef
van dag tot dag
Op de vraag hoe Anny zichzelf
zou omschrijven, antwoordt ze: “Ze
zeggen dat ik altijd even vrolijk
ben en voor iedereen klaar sta en
eigenlijk heb ik ook altijd goede
zin.” Haar levensmotto is dan ook:
“Ik leef van dag tot dag en geniet
er iedere dag van.” Met haar hondje
Senna (3) op schoot is ze heel
gelukkig. ”Dit is ook een kindje voor
me. Gezellig hè, Senna?” vraagt ze
opgewekt aan haar hond.
Overdag is Anny het liefst buiten,
maar ’s avonds zit ze achter haar
computer. “Ik speel eigenlijk best
vaak online spelletjes op Spelpunt.
Ik ben iemand die zich prima zelf
kan vermaken, maar het ook leuk
vind om dingen met anderen te
doen.” Het liefst gaat Anny met haar
man uiteten of op vakantie naar haar
favoriete land: Turkije. “Wat ik ook
doe, ik geniet overal van”, denkt ze.

We blijven hier nog
wel even zitten
Haar oude dag wil Anny
misschien nog wel in Horst beleven,
maar voor nu vindt ze Melderslo
prima. “Ik woon in een gezellige
straat, iedereen kent elkaar, veel
vriendinnen wonen dichtbij, ik heb
paarden tegenover m’n huis in de
wei staan. Wat wil een mens nog
meer? Laatst heb ik ook tegen m’n
man gezegd dat we hier nog wel
even blijven zitten. Na 26 jaar ben ik
hier wel tevreden”, besluit ze.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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v/h scharrelvarken

magere runderpoulet
indische gehaktballetjes
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vloerreiniging
100 gram € 0,99
100 gram € 1,35
100 gram € 1,15

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Horster missionaris weer even ‘thuis’

‘Uiteindelijk moeten de Papoea’s het toch
zelf doen’
Broeder Wiel Swinkels werd geboren in Horst, maar vertrok op zijn 22e als missionaris naar Papoea-NieuwGuinea. Nu, 46 jaar later, is hij weer voor een paar maanden terug in Horst aan de Maas. In oktober hoopt hij terug
te keren om de 50 jaar vol te maken en om daarna voorgoed afscheid te nemen van Papoea-Nieuw-Guinea.

ik daar nu al 46 jaar als missiebroeder
werkzaam in het bisdom Wewak”,
vertelt Swinkels.

Van stenen tijdperk
naar moderne tijd

Voordat broeder Swinkels missio
naris werd, deed hij in Nederland een
opleiding in de bouw. “Daarna sloot

ik mij aan bij de Congregatie van het
Goddelijk Woord in Steyl. Als missiona
ris zou ik voor een introductie van drie

jaar naar Papoea-Nieuw-Guinea gaan,
om kennis te maken met het land en
om de taal te leren. Uiteindelijk ben

Broeder Swinkels houdt zich bezig
met de bouw van alles wat nodig
is voor het bisdom. Samen met de
Papoea’s bouwt hij kerken, scholen,
huizen, klinieken en nog veel meer.
“Het land was nog heel primitief toen
ik daar net kwam. Onze taak was om
mensen vanuit het stenen tijdperk
naar de moderne tijd te brengen.
Bouw, onderwijs en gezondheids
zorg zijn daarbij heel belangrijk. Wat
we vooral willen bereiken, is dat wij
straks niet meer nodig zijn in PapoeaNieuw-Guinea. Uiteindelijk moeten de
Papoea’s het toch zelf kunnen”, vertelt
de broeder. Hij maakte heel veel mooie
dingen mee, maar bevond zich ook
wel eens in minder leuke situaties.
Vol spanning vertelt hij over de nacht
waarin hij met een geweer onder zijn
kussen moest slapen, over koppensnel
lers en stammenoorlogen, de levensge
vaarlijke wegen in het land en hoe op
een dag zijn auto werd gestolen terwijl
hij net even uitgestapt was om een
poort te openen.
Deze zomer is de broeder op
vakantie in Nederland en woont hij bij

zijn zus in Sevenum. “In totaal ben ik
elf keer teruggereisd. Het was telkens
wel wennen om de welvaart en de
technologie hier te zien.” Swinkels
schudt zijn hoofd. “Het is toch ongeloof
lijk om te zien hoe goed in Nederland
alles draaiende wordt gehouden.” Van
die welvaart in Nederland heeft hij
ook gebruikgemaakt, vertelt hij. “In de
jaren 80 heb ik hier een grote veiling
van authentiek houtsnijwerk en andere
producten uit Papoea-Nieuw-Guinea
gehouden. Meer dan duizend stuks heb
ik verkocht. Van de opbrengst kochten
we bouwmaterialen.”

50 jaar volmaken
In oktober gaat Swinkels voor
een paar jaar weer terug naar zijn
missie. “Daarna is het wel genoeg
geweest. Ik hoop de 50 jaar nog vol
te kunnen maken, maar mijn leeftijd
en gezondheid laten het niet toe om
nog veel langer door te werken.” Het
wordt waarschijnlijk zwaar voor de
broeder om Papoea-Nieuw-Guinea
voorgoed te verlaten, denkt hij. “Je
weet natuurlijk nooit wat er allemaal
nog kan gebeuren in zo’n land. Wat ik
niet wil, is daar verbitterd weggaan.
Want die lui van de regering zijn zo
bloody corrupt en ook de criminaliteit
is soms verschrikkelijk. Maar de rest
van de mensen zijn goed, dat is het
belangrijkste.”

Tuintheater met Joep van Wegberg
Muzikant Joep van Wegberg uit Horst en zijn begeleidingsband De Heren Van brengen zaterdag 6 september een
muziektheaterprogramma in theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen. Het tuintheater begint om 20.00 uur.
Het is de eerste keer dat theetuin
De Roode Vennen iets dergelijks orga
niseert. Het idee begon met een soort
nazomeravondconcert en resulteerde
in een tuintheater met een optreden

van Joep & De Heren Van. De jazzy
popmelodieën worden gecombi
neerd met Van Wegbergs poëtische
Nederlandstalige teksten. Sinds 2010
speelt Joep met zijn begeleidingsband

De Heren Van, met toetsenist Louis van
Gool, drummer Rob van Kollenburg en
bassist Joris Werkhoven. Toegang tot
het concert is gratis. Vanaf 19.30 uur is
iedereen welkom.

Demonstratie gebruik propolis
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst is geopend op zondag 7 september van 14.00 tot
16.00 uur. Thema deze keer is propolis.
Propolis is een product van de
honingbij en kan gebruikt worden als
basis voor tinctuur, zalf of lippenbal
sem. Vera Sanders van imkerij De Hoef
komt een demonstratie geven over
hoe men dat thuis zelf kan maken.
Propolis is een donkerbruine, lijmach

tige substantie gemaakt door de bijen
uit knoppen van onder anders kastanjes
en coniferen. De bijen gebruiken deze
stof om in hun kast of korf de kieren en
ongewenste openingen af te ‘kitten’.
Het heeft een bacterie- en schimmel
dodende werking. De aanwezige

imkers kunnen de bezoekers vertel
len over het leven en welzijn van de
honingbij, de drachtplantentuin is
te bezoeken en in de tuin staat een
demonstratiekast.
Kijk voor meer informatie op
www.zoemhukske.nl

Stichting Speeltuin Roeffen Mart is op zoek naar
adoptieouders voor de toestellen in de speeltuin.
De adoptieouders kunnen organisaties en bedrijven
zijn die zich betrokken voelen bij de speeltuin en
haar functie voor de kinderen en ouders in de regio.
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door middel van een maquette op het toestel en een
vermelding op onze website. Door de adoptie is het onderhoud van het toestel voor de
komende jaren gewaarborgd en helpt de adoptieouder de speeltuin om het speelplezier ook voor
de toekomst veilig te stellen. Want wie heeft er nou niet zelf in deze unieke speeltuin gespeeld!?

Kijk voor meer informatie op www.speeltuinroeffenmart.nl
of bel Hans Hendrikx via 06-50665719

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
In gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen is op zondag 5 oktober van 10.30 tot 12.30 uur de halfjaarlijkse
kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Deze keer wordt op de beurs, die
wordt georganiseerd door Hebbuz
Griendtsveen, alleen najaars- en

winterkleding aangeboden van maat
80 tot de grotere tienermaten.
Daarnaast worden speelgoed, fietsjes,

enzovoort aangeboden.
Kijk voor meer informatie op
hebbuzgriendtsveen.webklik.nl

Vlooienmarkt
Afdeling Broekhuizenvorst van vrouwenorganisatie ZijActief organiseert op zondag 21 september haar
jaarlijkse vlooienmarkt.
De markt begint om 11.00 uur en
duurt tot 14.00 uur. De vlooienmarkt

van ZijActief wordt gehouden bij café
’t Dörp in Broekhuizenvorst. Bezoekers

krijgen gratis toegang tot de markt in
het Maasdorp.

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje Jiboro
(Gambia)

Helpt u mee?

Bankrekeningnr.: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl
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500 honderd jaar Anna- en Lambertusklok

Feest voor Swolgense klokken
Al 500 jaar luiden in de Swolgense St. Lambertuskerk de Anna-, Maria- en Lambertusklok bij zowel verdrietige
als vrolijke gebeurtenissen. De Mariaklok werd in 1411 gegoten, de beide andere klokken zijn uit 1514.
De Swolgense parochie staat op zondag 14 september stil bij dit eeuwenfeest.

De oude Lambertuskerk, die in
1944 verwoest werd, stamde waar
schijnlijk uit de dertiende eeuw.
Vermoedelijk kwam de Mariaklok bij de
uitbreiding van de kerk in 1411 in de
toren te hangen. Het Annaklokje, ook
wel ’t Pimpklökske genoemd, en de
Lambertusklok werden een eeuw later
gegoten. Volgens de parochie was het
in die tijd gebruikelijk dat de klokken
ter plaatse in de nog in aanbouw zijnde
kerk of op het nabijgelegen kerkhof
gegoten werden.

Het Annaklokje werd daarom voorzien
van de letter P van Prüfung, dit gaf aan
dat er nader onderzoek nodig was of de
klok gespaard zou mogen blijven van
het oorlogsgeweld. Op 17 november
1942 werden het Annaklokje en de
grote Lambertusklok uit de toren
gehaald. Lambertus werd naar OudValkenburg getransporteerd om daar
als alarmklok dienst te doen. Anna ging
naar de opslagplaats van klokken in
Tilburg. Na de bevrijding kwamen beide
klokken weer terug.

Klokken op transport

Klimmen in de toren

De Lambertusklok is met zijn
1.280 kilo de zwaarste van de drie.
De Mariaklok weegt 655 kilo en het
Annaklokje 141 kilo. Door dit relatieve
lage gewicht zag het er in eerste
instantie naar uit dat deze klok tijdens
de Tweede Wereldoorlog niet gevor
derd zou worden. Voor de oorlog was
namelijk bepaald dat klokken ouder
dan 500 jaar niet omgesmolten zouden
worden tot wapentuig. Ook mocht
elke parochie een klok lichter dan
150 kilo houden als alarmklok. Omdat
de Mariaklok uit 1411 dateerde en dus
meer dan 500 jaar oud was, mocht
deze niet door de bezetters meegeno
men worden. Dit betekende echter wel
dat Swolgen dan al een alarmklok had.

In 1952 werd begonnen met
de wederopbouw van de kerk. Aan
de kerkhofzijde werd een raam
opengelaten waardoor de Mariaen Lambertusklok naar binnen
getakeld werden. Dit raam is later
dichtgemetseld maar is zowel aan de
buiten- als aan de binnenkant nog
zichtbaar. De Annaklok werd in het
Angelustorentje op het schip gehangen.
Op 14 september is er om
10.30 uur een Heilige Mis, met muziek
van Gemengd Koor Unitas en fanfare
Vriendenkring. Daarna is er gelegen
heid om de toren te beklimmen. Verder
is er een speurtocht en worden er in de
kerk torenuurwerken en andere klok
ken tentoongesteld.

A d ve r to r i a l

Interactieve ouderavond basisonderwijs

Fixet Servicebouwmarkt

Moneytalk

Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum
Tel. 077 - 467 14 06
www.sevenum.fixet.nl

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jongeren schulden heeft. Een belangrijke oorzaak is onwetendheid,
agressieve verkooptechnieken en de verleidingen van alledag. Kortom genoeg aanleiding om u een aantal tips
aan de hand te doen om ervoor te zorgen dat uw kind niet in de problemen komt.

ZATERDAG
6 SEPTEMBER
VAN 08.00 - 10.00 UUR
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KORTING
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HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF
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www.fixet.nl
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Met Danielle Knapen en
Eef van Opdorp.
Bekend van ‘Koffietijd’ en
‘Uitstel van executie’

”Bij ons geen muffe
lezing. Wel actuele
tips, humor, actie en
een frisse blik op je
eigen geldzaken.”

Financiële opvoeding is uw kinderen
leren met geld om te gaan.
Dat betekent: met een beperkt,
vast bedrag een bepaalde periode
leren overbruggen; wensen kunnen
afstemmen op inkomsten en keuzes
maken tussen wat nodig is en wat je
graag zou willen. Leren omgaan met
geld betekent ook dat je fouten mag
maken. Onverantwoorde keuzes op
jonge leeftijd kunnen leerzaam zijn.
Ze kunnen voorkomen dat uw kind later
door een verkeerde keuze in financiële
problemen raakt. Ieder kind is anders
en zal ook anders met geld om gaan.
Toch zijn er een paar tips die u kunnen
helpen bij uw financiële opvoeding.
Do’s:
• Geef steeds hetzelfde bedrag op een
vast tijdstip/dag.
• Spreek vooraf af hoe lang uw kind met
het zakgeld moet doen (bijvoorbeeld
een week, maand of kwartaal) en wijk
daar niet vanaf.
• Geef duidelijk aan wat uw kind wel en
niet van het zakgeld moet betalen.
• Hou in gedachten dat zakgeld geen loon
is en ook geen middel om te straffen.

• Praat met je kind over geld.
• Op = Op. Durf Nee te zeggen.
• Het bedrag dat u geeft is afhankelijk
van hoeveel u zelf te besteden hebt.
• Geef zelf het goede voorbeeld en
laat zien hoe u uw financiële
wensen en mogelijkheden tegen
elkaar afweegt.
Don’ts:
• Zakgeld als beloon/strafmiddel.
• Voorschieten en bijspekken.
• Denken dat kinderen alles wel weten
en begrijpen over geld.
Ouderavonden
Via www.mijncjg.nl kunt u zich
aanmelden voor onderstaande
ouderavonden.

Horst aan de Maas
17 sept. 2014 van 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Basisschool De Twister,
Gebr. van Doornelaan 17

Venray
24 sept. 2014 van 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Basisschool De Keg,
Tinnegieterstraat 6

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)
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Excursie Staatsbosbeheer

Schaakse Heide, anno 1914

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

Staatsbosbeheer organiseert donderdag 11 september om 19.00 uur een wandeling over de Schaakse Heide in
Meterik. Beheerder Jan van de Ligt en boswachter Andy Liebrand vertellen over de ontwikkelingen van het gebied
tijdens een wandeling van ongeveer twee uur.

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

Beheerder Jan van de Ligt van
Staatsbosbeheer keek onlangs uit over
de paars bloeiende heide, de gra
zende schapen en het landschap van
de Schaakse Heide bij Meterik. Zo’n
acht jaar geleden was hij het die voor
Staatsbosbeheer zo’n 50 hectare bos
liet kappen om het heideachtig land

schap van 100 jaar geleden, terug te
laten keren. Volgens Staatsbosbeheer
krijgt de heide langzaam weer het
uiterlijk van hoe het er rond 1914
uitgezien moet hebben. Om terug
te kijken naar de ontwikkelingen en
resultaten van afgelopen jaren en door
te kijken naar de toekomst nodigen

beheerder Jan van de Ligt en bos
wachter Andy Liebrand iedereen uit
om met hen samen een wandeling
van ongeveer 2 uur te maken over
de Schaakse Heide. Deelname aan
de wandeling is gratis. Aanmelden
kan bij Staatsbosbeheer Horst via
077 464 19 07. (Foto: Andy Liebrand)

Bierbrouwdag Dionysosgilde
Leden van het Dionysosgilde organiseren op zondag 7 september hun bierbrouwdag in museum De Locht in
Melderslo. Tijdens deze dag staat het maken van Kölch-bier centraal.
In de sfeer van museum De Locht
kunnen bezoekers het ambachtelijk
brouwproces bekijken en zich laten
informeren over hulpmiddelen en
grondstoffen die nodig zijn om bier
te kunnen maken. Ook zijn enkele

zelfgemaakte bieren te proeven.
Daarnaast zijn er demonstraties boter
karnen, manden vlechten, klompen
maken, houtsnijden en smeden.
Voor kinderen heeft De Locht een
museumspeurtocht, oude spellen en

een leuke miniatuurkermis. Het duo
P&P zorgt voor muzikale omlijsting. Het
museum is alle dagen open van 11.00
tot 17.00 uur. De bijzondere activiteiten
beginnen om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.delocht.nl

Cambrinus-film tijdens OP2014
Stichting Cambrinus Concerten presenteert op zondag 7 september tijdens OP2014 een film over haar 15-jarige
concertverleden. De film met als titel 15 Jaar Cambrinus Concerten in 15 minuten, toont een selectie van de
artiesten die op het podium van Cambrinus hebben gestaan.
Tijdens het selecteren van
fragmenten van de artiesten is veel
geschrapt om de eindeloze rij namen
enigszins hanteerbaar te maken, laten
de makers weten.
“Toch geeft de film een imposant
beeld van de veelzijdigheid van de

concerten en de kwaliteit van de
optredende musici.”
Cambrinus heeft besloten naast
bekende namen ook minder bekende
namen te laten zien, omdat daar
volgens hen vaak de leukste verrassin
gen bij zitten. De film is ook te zien op

YouTube en is op dvd verkrijgbaar.
Daarnaast treedt op het festival om
16.00 uur de Belgische bluesformatie
Rusty Roots op. Zij spelen daarnaast
’s avonds in café Cambrinus. Vanaf
20.00 uur openen zij het nieuwe
concertseizoen van het café.

Lezing intelligente kleding
Professor Loe Feijs van de faculteit Industrial Design van de TU Eindhoven vertelt op vrijdag 19 september over
de nieuwste ontwikkelingen op textielgebied waarin kunst, mode, ambacht, en techniek samenkomen. Deze lezing
vindt plaats in museum De Kantfabriek.
Nieuwe materialen maken het
mogelijk om garens en weefsels te
maken die elektriciteit en licht gelei
den. Ook kunnen sensoren in kleding
gestopt worden. Deze innovaties leiden
tot talrijke nieuwe toepassingen op
medisch gebied, maar ook in sport en
mode. Niet alleen de producten zelf
worden anders, ook het proces van
ontwerpen ontwikkelt zich naar méér

creativiteit en méér samenwerking.
Technieken als lasersnijden,
3D-printen, computergestuurd bordu
ren, gaan namelijk hand-in-hand met
het uitwisselen van ontwerpen, patro
nen en schema’s tussen de ontwerpers,
de technologen en de eindgebruikers.
Steeds vaker werken kunstopleidingen,
universiteiten en hightechbedrijven
samen om toekomstverkenningen uit

te voeren. Traditionele ambachten blij
ven daarbij een bron van inspiratie.
Tijdens de lezing geeft Feijs voor
beelden, die worden gekoppeld aan de
expositie Traditie ontmoet Toekomst
die tot 28 september in museum
De Kantfabriek loopt. De lezing begint
om 19.30 uur. Aanmelden kan tot
14 september via info@kantfabriek.nl
of via 077 398 16 50.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Aftrap culturele seizoen Horst aan de Maas

‘Een speelplekfunctie én voor breed
publiek interessant’
Horst aan de Maas staat aan de vooravond van het nieuwe culturele seizoen. Op zondag 7 september is het
centrum van Horst omgebouwd tot een festivalterrein met twee podia. Verenigingen en individueel talent uit Horst
aan de Maas presenteren zichzelf aan een breed publiek tijdens de derde editie van Open Podium 2014 (OP2014).
Marlou Vullings en Fred Houben van cultuurbureau Witgoed en Van Bontewas zijn mede verantwoordelijk voor de
organisatie van het gratis evenement.

nig met cultuur te maken hebben. Zelf
zou ik bijvoorbeeld niet snel naar een
seniorenorkest gaan, maar ik vond het
vorig jaar geweldig. Dat soort dingen
willen we bewerkstelligen.”
Voor de tweede keer werkt OP2014
samen met Walk 4 the Roses. Marlou:
“De deelnemers komen aan het
einde van de wandeling letterlijk het
festivalterrein opgelopen. Het is niet
alleen voor de lopers, maar ook voor de
families aan de zijlijn een leuke afslui
ting van Walk 4 the Roses. Overigens
hebben zij dit jaar een recordaantal
lopers.”
Het optreden van muziekband
Piepschuim is volgens Fred zeker de
moeite waard. Marlou daarentegen is
vooral benieuwd naar het resultaat van
het concept de Muzikantine. “Een aan
tal muziekcoaches en jonge muzikanten
sluiten zichzelf op in het Gasthoês en
hebben bij OP2014 een podium om het
resultaat te presenteren.”
Fred: “Het is ieder jaar een heel
gepuzzel om er weer iets moois van
te maken. Je bekijkt het aanbod en
moet zorgen dat de aandacht bij het
publiek niet verslapt. OP2014 heeft een

Een optreden tijdens de editie van OP in 2012
Marlou: “We hebben het evene
ment in 2012 voor de eerste keer geor
ganiseerd en we zien dat het festival
werkt en nog steeds groeit. We laten
zien wat Horst te bieden heeft aan
cultuur en we dagen mensen uit om
zichzelf op dit gebied te presenteren.”

Wat Horst
te bieden heeft
Het concept is hetzelfde als voor
gaande jaren. Fred: “Wij kiezen voor

drie gebieden: een open podium voor
jonge mensen, die voor het eerst het
podium beklimmen. Een podiumplek
voor verenigingen, die iets met muziek,
theater of dans doen en verder geven
stichtingen uit Horst aan de Maas, die
bezig zijn met cultuur, een voorproef
van hun aanstaande programmering.
Muziekbands en cabaretiers spelen
dan ongeveer een half uur van hun
optreden, dat ze later in het seizoen
bij Kukeleku in het Gasthoês of bij
Cambrinus volledig spelen.”

Het festival is gratis en dus kunnen
Marlou en Fred weinig zeggen over
de opkomst. “Dat is sterk afhanke
lijk van het weer. Vorig jaar was het
drukker dan het eerste jaar. Mensen
beginnen het festival te kennen en
te herkennen”, zegt Fred. “Het eerste
jaar moesten we nog echt op zoek
naar kandidaten en hen overtuigen dat
ze mee moesten doen. Nu zie je dat
mensen en verenigingen er graag bij
willen zijn”, geeft Marlou aan. Fred:
“We willen mensen bereiken die wei

speelplekfunctie voor de muzikanten,
maar het publiek moet ook interessant
vinden.”
Marlou: “Dit jaar gaan we in samen
werking met Omroep Reindonk ook
televisie maken. Er wordt een studio
ingericht, waarbij je van twee kanten
naar binnen kunt kijken. Bezoekers zien
hoe televisie wordt gemaakt met enkele
OP2014-gasten. Ook gaan bezoekers
vertellen wat cultuur met ze doet.”

Leg de connectie met
je nieuwe publiek
“Als mensen onverwachts geraakt
zijn of iets meegemaakt hebben, dat ze
van tevoren niet verwacht hadden, dan
is het evenement voor mij geslaagd”,
zegt Fred. Op de dag zelf zijn Marlou
en Fred samen met medewerkers
en vrijwilligers druk in de weer om
alles in goede banen te leiden. Fred:
“Daarnaast gaan we met bezoekers in
gesprek. Ik wil weten wat er leeft.”
OP2014 is zondag 7 september
vanaf 13.00 uur in het centrum van
Horst. Presentatie is in handen van
Bram Jacobs.

Copyright bij
Cartouche
Poprock-coverband Copyright betreedt vrijdag 5 september het
podium van OJC Cartouche in America. De band neemt popmuziek, voeg
er een stevige rocksaus aan toe en serveert hiermee hun nummers.
Copyright bestaat uit vier Horster
mannen met al flink wat podium
ervaring. Zij zijn sinds 2012 bij elkaar
en spelen hun ’messed up’-popsongs.
Zij spelen herkenbare covers van

klassiekers tot recente hits uit de
pophistorie, aangescherpt met een
ruig rockrandje.
De soos is open om 20.00 uur en
toegang is gratis.

EEN UNIEKE HOUTEN BRIL

Het draagcomfort van de FEB31st houten bril is optimaal,
de bril weegt slechts 21 gram! Nieuwsgierig geworden
naar dit unieke product?

LAAT JE ZIEN
Kerk straat 1 Hor st 077 398 26 61 ww w.kruyt zeropt iek.nl

Voor al uwen!
egelwerk
t
tegelwerken!
w
u
l
a
r
Voo
T. 06 - 53 90 25 44

Vtititi tititi tititiptitititi tititititititititititi
tititi titi titititititititi tititititi tititi
titititititititititititititi ptitititiﬀ
(Mtitititititi
titititititititititititi
tititititititi
Hoekwoning
met garage
tititititititititititititititititititititi
Leopold
Haffmansstr. 58 Horst

TE KOOP

titititititititititititititititititititititititititi
titititititititititititititititititiﬀﬀﬀﬀﬀﬀ

Info: zie Marktplaats

De brillen van FEB31st zijn van Italiaans design.
Wat de brillen uniek maakt ten opzichte van andere
houten merken, is dat de bril volledig aan de wensen van
de klant wordt aangepast. In zowel kleur als inscriptie.
Iedere bril is handgemaakt en opgebouwd uit 13 lagen
hout en de kleurstelling daarvan bepaal je zelf. Van
verschillende kleuren, twee kleuren of egaal, alles is
mogelijk. Maak je bril nog persoonlijker door je naam
aan de binnenkant te laten plaatsen!

Dti Stititititi 4
5973 PZ tititttttt

06ti53 90 25 44

titifti@titititititititttttttttttttttttttttttttttttttttt
Royale woonkamer, half open keuken,
3 slaapkamers, badkamer met inloopdouche, dubbele wastafel en 2e toilet,
grote zolder met entresol.
Bouwjaar 2008 Perceel 289 m²
Vraagprijs: 289.000,- k.k.
Info: 077-3522622
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Leeskring Horst

‘Ik ben altijd erg benieuwd wat
de anderen ervan vinden’
De zes leden van Leeskring Horst lezen elk jaar zeven boeken en praten en discussiëren hierover tijdens
bijeenkomsten in ’t Gasthoës in Horst. Leden Gré Geurts en Betty Jacobs uit Horst komen via de leeskring vaak in
contact met boeken die ze normaal niet uit de kast zouden pakken. “Vroeger las ik boeken nooit twee keer. Nu is
dat wel anders”, zegt Gré.

www.reindonk.nl

gen heeft, vragen thuisgestuurd. Zo
kunnen de leden, die verspreid door de
gemeente Horst aan de Maas wonen,
zichzelf voorbereiden. “De vragen zijn
echter een leidraad. Als wij tijdens het
praten of discussiëren op een ander
onderwerp uitkomen, gaan we daar
mee verder”, zegt Gré. De vragen gaan
volgens haar over wat ze van het boek
vonden. Gré: “Maar ook de persona
ges komen aan bod en er wordt ons
gevraagd of we het boek in één woord
kunnen samenvatten.”

Altijd uitlezen

Gré Geurts en Betty Jacobs
Vijf jaar geleden verscheen er
een advertentie van bibliotheek Horst
waarin Marije Freriks uit Well mensen
opriep om lid te worden van de nieuwe
Leeskring Horst. Gré Geurts en Betty
Jacobs hoefden hier niet lang over
na te denken. “Ik kom uit een echte
lezersfamilie. Ik heb mijn hele leven
lang al gelezen en aangezien mijn man
geen boeken leest, wilde ik graag met

anderen over boeken praten”, zegt Gré.
Betty sluit zich hierbij aan. “Je krijgt
nieuwe inzichten door met anderen
over een boek te praten.”
De leeskring komt zeven keer per
jaar bijeen. Betty: “Marije bepaalt
welke boeken er worden gelezen,
maar wij kunnen wel onze voorkeu
ren kenbaar maken en zelf boeken
aandragen.” Deze boeken worden dan

opgehaald bij de bibliotheek in Horst.
“Omdat het moeilijk is om zes dezelfde
boeken te vinden in een bibliotheek,
hebben we een schema opgesteld
waarin staat wanneer we welke boe
ken lezen. Dit hebben we doorgegeven
aan de bieb zodat zij de boeken op tijd
in huis kunnen halen”, geeft Betty aan.
Voor een bijeenkomst krijgen ze
van leidster Marije, die meer leeskrin

De boeken die de leeskring leest
zijn erg afwisselend. “Marije kijkt
bewust naar vrouwelijke en mannelijke
schrijvers. Maar ook naar de dikte van
het boek en de tijd waarin het verhaal
zich afspeelt. Zo lezen we aan de ene
kant hele moderne boeken, die bijvoor
beeld pas verfilmd zijn, maar ook echte
klassiekers”, zegt Betty.
Als een gekozen boek niet bevalt,
lezen de dames het toch altijd uit.
“Dat heb ik echt van de leeskring
geleerd. Marije heeft namelijk handige
tips die helpen om een boek uit te
lezen. Ook ben ik altijd benieuwd wat
anderen ervan vinden”, geeft Gré aan.
Iedereen die interesse heeft,
kan lid worden van Leeskring Horst.
“Alhoewel je natuurlijk wel van lezen
moet houden”, zegt Gré. Volgens de
dames zitten er veel voordelen aan
een leeskring. “Door boeken samen
te lezen, blijft er veel meer hangen.
Je houdt het verhaal beter vast en komt
prachtige boeken tegen, die je nog een
keer wilt lezen.”

Televisie
De ontvangstmogelijkheden van
Omroep Reindonk zijn te vinden
op www.reindonk.nl. Via de
website is het ook mogelijk live
tv en ’uitzending gemist’ te
bekijken.
De tv-carrousel start iedere dag
om 11.00, 17.00, 19.00, 21.00 en
23.00 uur. Tussen de carrousel en
voor en na de uitzendingen wordt
een kabelkrant met actueel
regionieuws en agendaberichten
getoond.
woensdag 3 september t/m
dinsdag 9 september
Focus
Actualiteiten met deze week
onder andere: Tractor Toershow in
Melderslo, CD presentatie Roel
Backus, Blagentuin America en
Zorgboerderij D’n Bongers
StraotPraot
Een actuele luchtige vraag aan
voorbijgangers
KidsTijd (op woensdag en in het
weekeinde) Kinderprogramma
zaterdag 6 september en
zondag 7 september
Rondje Regio
Actualiteiten uit de regio Noorden Midden-Limburg
zondag 7 september
10.00 en 14.00 uur
Een boodschap voor U en Nu
Een ’woord op zondag’ vanuit het
Dekenaat

Kranestraat Horst

Uniek wonen
en werken
op loopafstand van het centrum
Pasar Malam

VR
ZA

5 Sept
6 Sept

VR
ZO

5 Sept t/m
7 Sept

Kunst en Cultuurweekend

ZA

6 Aug

Memorial Concert

ZO

7 Sept

Walk 4 the Roses

ZO

7 Sept

Bierbrouwdag

DO

11 Sept

VR
ZA

12 Sept
13 Sept

+

Mèrthal Live

ZA
ZO

13 Sept
14 Sept

+

Open Monumentendag

ZA
ZO

13 Sept
14 Sept

+

Weekend van het Varken

ZO

14 Sept

Marcato Mondial

ZO

14 Sept

Glitz & Glam

+

Lezing over de Limburgse Toer

3 kavels beschikbaar

voor de bouw van woning+ bedrijfspand
• Kavels van 2900 tot 3150 m2
• Bestemmingsplan geheel afgerond,
morgen bouwvergunning aanvragen

• In landelijke omgeving op minder dan
1000 meter van hartje centrum Horst
• Zéér concurrerende prijs

www.gerdriessenadvies.nl
Ger Driessen Advies • T 06 50 21 40 04 • T 085 48 60 193 • E info@gerdriessenadvies.nl
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Jeugdvolleybaltoernooi

Optreden Rusty Roots

zo 7 september 10.00-16.00 uur
Organisatie: SV Aspargos
Locatie: sportpark D’n Haspel

zo 7 september 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Belgische
coverband Iese/Daase

Tuinfeest en craftymarkt
zo 7 september 14.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Sevenheym
Locatie: Sevenheym

za 6 september 21.30 uur
Locatie: café D’n Toerstop

Lezing Limburgse Toer

America

Horst

do 11 september 11.00-12.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

vr 5 september 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

vr 5 september 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kronenberg

Optreden Copyright!

Kantkloscafé

Bierbrouwdag
zo 7 september
11.00-17.00 uur
Organisatie: Dionysosgilde
Locatie: museum De Locht

Tienray

Clusterprocessie
zo 7 september 10.00 uur
Locatie: overgang Tienrayseweg

Dorpsraadvergadering
Openstelling

Buitenbioscoop

zo 7 september
13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

vr 5 september 20.00 uur
Organisatie: Movies5
Locatie: terras De Lange

Broekhuizen

Derby RKsv Wittenhorst –
SV Venray

Nazomeravondconcert
Joep en De Heren Van

za 6 september 18.00 uur
Locatie: sportpark Ter Horst

za 6 september 20.00 uur
Locatie: theetuin De Roode
Vennen

Outlaw:
Millennium Hardcore

Broekhuizenvorst

Walk 4 The Roses

do 11 september 20.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

zo 7 september 10.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Grubbenvorst
Goede benen-tour

za 6 september 08.00 uur
Organisatie:
Stichting Tante Lenie
Locatie: start ijssalon Clevers

Themavergadering
Werkgroep Melderslo 2014
en verder…

Lottum

wo 9 september 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Melderslo
Locatie: café ‘t Paradijs

vr 5 en za 6 september
19.00-23.00 uur
Locatie: Tuin Verheggen,
Horsterdijk 58

Meterik

Lichtjesfeest in nazomertuin
met muziek

za 6 september 22.00 uur
Locatie: De Lange

Dorpsraadvergadering

wo 10 september 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Wandeling Schaakse Heide,
anno 1914
do 11 september 19.00 uur
Organisatie: Staatsbosbeheer
Locatie: Parkeerplaats Gusseweg

Meerlo

Informatieavond slechthoren
en doofheid
wo 10 september 20.00 uur
Organisatie: SOS Meerlo-Wanssum
Locatie: zaal ‘t Brugeind

OP2014
zo 7 september 13.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

zo 7 september 14.00-16.00 uur
Locatie: ‘t Zoemhukske

Uitnodiging

100% Loco – Back 2 School
Party
vr 5 september 20.00 uur
Locatie: Croes Moeke

Melderslo

Demonstratie Propolis

Sevenum

Las Vegas-night

Jongeren Gilde Promotiedag

vr 5 september 20.30 uur
Organisatie: KPJ Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

zo 7 september 13.00-17.00 uur
Organisatie: Jongeren Gilde
Locatie: Pastoor Vullingsplein

vrijdag 5 en zaterdag 6 september

Hoogwatergeul Lomm

VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BV Venray

HET BESTE VOOR MIJN VOETEN
Dit is de dag om al uw vragen te stellen over voeten en wat voor u de juiste schoenen zijn.

De deskundige adviseur van Medisor
demonstreert deze dag de uitzonderlijke
eigenschappen van FinnComfort.

entree GRATIS!

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

praten - passen - proberen

DEMONSTRATIEDAG:

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

ZATERDAG
6 SEPTEMBER

www.vandevenschoenmode.com

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

U bent van harte welkom. Natuurlijk ontvangen wij u
met een kop koffie en bij aanschaf van een paar
FinnComfort schoenen ontvangt u een mooie attentie.

Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Welkom in de wereld
van FinnComfort.

Crist Coppens

Het FinnComfort concept met als leermeester de natuur.
Pasvorm, voetbedden en zolen zijn ontwikkeld d.m.v. strenge
anatomische en orthopedische normen.
De maakwijze: kwaliteit gemaakt in Duitsland.
FinnComfort schoenen worden voor een groot deel met de hand vervaardigd.
Alle bewerkingen worden zorgvuldig gecontroleerd.
De service: kwaliteit staat voor duurzaamheid.
FinnComfort schoenen zijn door hun maakwijze zeer goed te
repareren en te verzolen.
Ons kwaliteitsconcept voor u: alleen maar het beste
hoogwaardigste leder als bovenmateriaal, dekzool en voering.
Duurzame natuurmaterialen voor het voetbed.
Duurzame en schokdempende loopzolen voor een uitstekend
draagcomfort. Made in Germany

zondag 7 sept.
EXTRA KOOPZ
OND

AG

gratis parkeren
open van 12-17
uu

r

4 halve kipfilets
voor €5,50

geldig t/m zaterdag
6 september 2014

Slavinken iedere 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Parochies samen op bedevaart

Medische Religie
zorg

De jaarlijkse clusterprocessie vindt plaats op zondag 7 september. De parochies van Horst, Melderslo, Hegelsom,
Meterik, Broekhuizenvorst, America en Lottum gaan dan gezamenlijk naar het Maria-bedevaartsoord Tienray.

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

zondag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

Griendtsveen
09.45

Horst

Grubbenvorst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
5 t/m 11 september 2014
Kies Mondzorg Well
t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

Horst (Lambertus)
zondag
		
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
10.30
Processie Tienray
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

Kronenberg

de hoogmis in de kerk van Tienray,
opgeluisterd door een gelegenheids
koor samengesteld uit de koren van het
cluster.
Ook gaat een groepje mensen
te voet. Zij vertrekken om 08.45 uur
vanaf het Lambertusplein in Horst.

Iedereen kan zich om 10.00 uur
verzamelen bij de overweg aan de
Tienrayseweg. Vanuit daar vertrekt
de processie naar de kerk. Dit jaar
verzorgt muziekvereniging St.Caecilia
uit America de muzikale begeleiding
van de processie. Om 10.30 uur begint

Workshop voor jong schrijftalent
BiblioNu Horst houdt op zondag 28 september een workshop voor jonge schrijvers. De workshop is bedoeld voor
schrijvers tussen 10 en 20 jaar oud.
Jonge schrijvers die al een boek hebben
geschreven of daar nog mee bezig zijn
kunnen meedoen aan deze workshop.
Deelnemers sturen van tevoren een
stukje tekst in zodat Jetty Alards, die

In de gemeente Horst aan de Maas
hebben verschillende kinderen al een
boek gepubliceerd. Deze boeken wil de
bibliotheek graag in haar bezit krijgen.
En ze wil kennismaken met de auteurs.

Melderslo

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

Vrijdag 12 september

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

met medewerking van
diverse lokale artiesten.

Swolgen

ORM
GRATIS HOUTW
06-22605746

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

●

Beatnight

K-E-E-S / Otherwise /
Stunning Suzy

Meterik
INSPECTIE

Zaterdag 13 september

The Sparks / BZN66 / The Tremeloes / The Troggs
Locatie: Mèrthal te Horst. Zaal open: 20.00 uur.

w w w. t r a a s . n l

Voorverkoopadressen: VVV Horst, Miez-D en via www.merthal.nl en info@merthal.nl

Blitterswijck

Opruiming bij;

Sevenum

Eigen Haard

EK

LAATSTE WE

E

LAATSTE WE

'Xante'
Eetstoel

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

In leder, leverbaar
in meerdere kleuren
van 349,-

Nu 299,-!

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

'Palm'

Eiken castle dressoir
Breedte 225 cm
van 1349,-

Nu 1199,-!

K

E
LAATSTE WE
'Ypen'

Eetkamerstoel

Parochiecluster Horst

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

meubel

www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

112

de workshop begeleidt, kan bekijken
welke ondersteuning de schrijver nodig
heeft. Aanmelden voor de workshop
kan tot 14 september bij Hettie Janssen
via hjanssen@biblionu.nl

Meerlo

Verloskundige zorg

Alarmnummer

De hoogmissen in Hegelsom, Lottum,
Horst en America vervallen deze
zondag.
Voor meer informatie, neem
contact op met het secretariaat via
077 398 14 16. Zij zijn dagelijks tussen
10.00 en 12.00 uur bereikbaar.

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

EK

LAATSTE WE

In sterke stof, meerdere
kleuren mogelijk.
van 299,-

lzaa n
n
To o d e l l e
m ot 7 0 %
to rting!
ko

Nu 249,-!

'Palm'

Eiken castle
eettafel
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Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

VAN RABOBANK HORST VENRAY

INSPIRE, bedrijfsevent voor jongeren

Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray

OOK IN 2014
STEUN VOOR
GOEDE INITIATIEVEN

Weet jij wat de regio Horst Venray jou als werkgever te bieden heeft? Kom dan op
24 september naar het eerste bedrijfsevent INSPIRE in De Wingerd, Maasbreeseweg 2 te Sevenum. 13 Enthousiaste jongeren hebben een interessant programma
samengesteld, met workshops en een bedrijvenmarkt.

Verenigingen en stichtingen worden
uitgenodigd een projectaanvraag voor het
Coöperatiefonds in te dienen. Dat kan tot en
met 26 september 2014. De beoordeling
vindt plaats in de maand november. In
december wordt bekend gemaakt welke
projecten gehonoreerd zijn met een bijdrage.

J

ongeren kunnen tijdens dit event op een leuke, laagdrempelige en interactieve manier
kennismaken met bedrijven in diverse sectoren. Zij krijgen zo inzicht in wat de regio hen
te bieden heeft. Andersom leren bedrijven wat jongeren bezighoudt en maken kennis met
potentiële werknemers. Voor de bezoekers zijn er naast de bedrijvenmarkt inspirerende
workshops over bijvoorbeeld persoonlijke presentatie en sociale media. Een breed scala aan interessante bedrijven uit de regio Horst aan de Maas en Venray presenteert zichzelf op de bedrijvenmarkt. Rabobank Horst Venray ondersteunt dit initiatief met munten, middelen en mensen.

Inschrijven kan uitsluitend via onze
website www.rabobank.nl/horstvenray

Aanmelden
Misschien ontmoet jij je toekomstige werkgever wel tijdens INSPIRE. Zo’n kans laat je toch niet
liggen? Meld je vandaag nog aan via Facebook: Inspirehorstvenray

Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling
Communicatie van Rabobank Horst Venray
tel. 077 389 84 25 of mail naar:
communicatie@horstvenray.rabobank.nl

STAP IN DE STAL
In het weekend van 13 en 14 september is het voor iedereen mogelijk om bij een varkensbedrijf naar varkens te kijken én een
praatje te maken met de boer en boerin. Tijdens dit speciale Weekend van het Varken zijn 26 varkensbedrijven verspreid over
Nederland geopend. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 13 en/of zondag 14 september van 11:00 tot 17:00 uur.

W

at valt er te beleven?
Tijdens beide dagen kunt u zien en ervaren hoe
varkens op de boerderij gehouden en verzorgd
worden. De boer en boerin zijn aanwezig om vragen
te beantwoorden. Daarnaast worden er allerlei leuke activiteiten
op de boerderij georganiseerd.
Limburgse deelnemers
Één van de Limburgse deelnemers is ‘Boerderij Aan den
Herenbosweg’ gevestigd aan de Herenbosweg 38 in HorstMelderslo. Hier kunnen kinderen tijdens beide dagen schilderen
en knutselen en er is ook een springkussen aanwezig. Op
zondag 14 september is er een mobiele kinderboerderij én een

FotoHokje geïnstalleerd. In dit FotoHokje kunt u de gemaakte foto’s
op geheel eigen wijze personaliseren. Alle activiteiten zijn gratis
en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Dit evenement
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabobank
Horst Venray.
U komt toch ook?
Voor meer informatie over het Weekend van het Varken kijkt u
op www.stapindestal.nl/weekend-van-het-varken
De Limburgse deelnemers hebben dit jaar een speciale actie
waarvan de opbrengst helemaal ten goede komt aan de Ronald
Mc Donald Huizen Limburg.

Leden-voor-Ledenaanbiedingen najaar 2014
Op vrijdag 5 september verschijnt de najaarseditie van Dichterbij Horst Venray. Ook nu zijn er weer aanbiedingen voor onze
leden van ondernemers uit de gemeentes Horst aan de Maas en Venray. Ondernemers die lid zijn van Rabobank Horst Venray.

M

et deze aanbiedingen stimuleren wij aan de ene kant
de omzet voor de ondernemers. En aan de andere kant
profiteert u als lid van het voordeel dat u geboden wordt.

De volgende ondernemers plaatsen een aanbieding
via Leden-voor-Leden: Sil’s Bloemenhoes Horst, Eda Specialiteiten
Venray, De Schoester Schoenmode Horst, Restaurant De Beejekurf
Venray, Cleopatra passie voor lingerie Horst, Subway Venray, Gommans
De Echte Bakker Sevenum, Cocon Parfumerie Salon Venray en Van den
Munckhof Venray.

U vindt de ledenaanbiedingen
op onze website onder
www.rabobank.nl/horstvenray_
ledenaanbiedingen.
De bonnen zijn uitsluitend
digitaal beschikbaar en geldig
tot en met 27
november 2014.

Afscheid
Op woensdag 10 september neemt Jack Schoeber (Senior Specialist Verzekeren) afscheid.
Relaties kunnen afscheid nemen van Jack tijdens een afscheidsreceptie van 17.30 tot
19.30 uur in het kantoor Spoorweg 2 te Hegelsom.

F

“Na een dienstverband van bijna 37 jaar bij de Rabobank leg ik op 10 september mijn
functie neer en ga ik van mijn pensioen genieten. Daarmee sluit ik een boeiende periode
van mijn leven af waarin ik met heel veel plezier aan de uitbreiding van de afdeling Verzekeringen van Rabobank Horst Venray heb meegewerkt. Ik ben er mij van bewust dat ik een
mooie bank ga verlaten in een dynamische regio. U kunt voortaan een beroep doen op mijn
collega’s die eveneens beschikken over de benodigde ervaring en expertise. Ik ben ervan
overtuigd dat verzekeringen van grote maatschappelijke waarde zijn en ervoor zorgen dat
mensen met minder zorgen kunnen genieten van hun leven. Tot slot bedank ik alle relaties
voor het in mij gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.”
Rabobank Horst Venray bedankt Jac voor zijn inzet en ‘verzekerd’ enthousiasme
bij de bank en ‘zijn’ klanten.

RABO FIETSDAG
Maak zaterdag 6 september kans op een
Rabo fiets of een verdubbeling van de
financiële bijdrage. Hoe? Lees verder.
Actie: Tweet jouw originele foto
tijdens de Rabo Fietsdag
Rabobank Horst Venray organiseert de volgende
Twitter actie tijdens de Rabo Fietsdag: ‘Tweet
een originele foto op 6 september 2014 met
#rabofietsdag en maak kans op een prachtige
Rabo fiets’. Volg @RaboHorstVenray voor alle
nieuws rondom de Rabo fietsdag.

Actie: Stap met jouw club in
Rabobank sfeer op de fiets
Rabobank Horst Venray organiseert nog een
actie tijdens de Rabo Fietsdag: ‘Stap met jouw
club in Rabobank sfeer op de fiets en maak kans
op een verdubbeling van de financiële bijdrage’.
Wees creatief met bijvoorbeeld de Rabo kleuren
(oranje, blauw, wit) of denk aan een aankleding
in de vorm van bankproducten.

Directie en medewerkers wensen alle
fietsers veel plezier en succes!

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

WERKEN BIJ
RABOBANK HORST VENRAY
Word jij de Rabobank?
De Rabobank is een werkgever die je de kans
geeft je ambities te realiseren. En waar je het
gevoel hebt thuis te zijn. Dat is de werkgever
die wij willen zijn. En dat lukt. Niet voor niets
behaalt de Rabobank steeds een top tien-plek in
het jaarlijkse onderzoek van Intermediair naar de
Beste Werkgevers van Nederland.
Rabobank Horst Venray zoekt een:
• ondernemende Accountmanager Bedrijven
• kredietanalist Food & Agri
Interesse?
Kijk op onze website bij ‘Werken bij Rabobank
Horst Venray’.

